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מו"מ  מנהלת לווין בראשותו של י.מ. אגו"י ראשי תש"ג -

מפקירה ולבסוף טהרן ילדי להצלת היהודית" "הסוכנות עם

הפושעת. הציונית ההנהגה לחסדי אותתם

מועצגה"ת חברי החלטת ללא ישראל" "אגודת - תש"ז 

בזה ומכשירה הישוב", ההגנת "לועד להצטרף מחליטה

שליחת בחורי ישראל לחזית ההגנה

איש  החזון אישור ללא – מחליטים אגו"י ראשי תש"ח -

גוריון, בן עם יחד העם" ל"מינהלת להצטרך - אמת והאמרי

הקמת על החליט אשר הגוף ואשכול, שרתוק צבי, בן

הציונית. המדינה

כל בלי חותמים "פא"י" ונציגי ישראל" "אגודת נציגי

בה ישראל", אשר "מדינת של העצמאות" על "מגילת בושה

מועצגה"ת. אישור ללא זאת וכל ד', שם מלהזכיר חס

דתית  ב"חזית לבחירות רצה ישראל אגודת – תש"ט 

החפץ הקימו אשר כנגדה "תנועת המזרחי" עם מאוחדת"

ישראל". "אגודת תנועת אמת את והאמרי והגרח"ע חיים

נכנסים מינץ וב. לווין מ.  י.  של  בראשותם ופא"י אגו"י

את גזרה עצמם, אשר דעת על גוריון" ב"ממשלת בן לשרת

הישיבות. בני וגיוס בנות גיוס גזירות

תימן  ילדי שמד דיווחים מחרידים על מתקבלת תש"י –

לוין, מ. וי. ישראל אגודת אימותיהם, מחיק וחטיפתם

נשארת הסעד, שר בהיותו לפשע הישירים מהאחראים

בממשלה לשבת וממשיכה אדישה

ישראל"  "אגודת של  התורה גדולי  מועצת - תשי"א 

מפרסמת גרוזובסקי והג"ר קוטלר הגר"א בראשות בארה"ב

התנועה השתתפות  נגד ביותר חריפה תורה דין  פסק

תורתם לדעת שואל לוין לא מ. הממשלתית, י. בקואליציה

התחצפות. מכתבי להם ושולח מחזיר ואף

העצמאי"  ל"חינוך מתירה אגו"י של מועצגה"ת תשט"ו –

מן התקציב,  30% בלבד של בגובה ממשלה תקציבי לקחת

בקרב הפועלים המרוחקים בישובים  למוסדות ורק אך

הנחשליםאשרעלוליםליפולתחתחסותהחינוךהממלכתי.

תקציבים לקחו החינהע"צ שראשי מתברר שנים כמה תוך

זצ"ל האדיר מטשעבין הגאון ,60% מ- ביותר ממשלתיים

קשות. אותי רימו ר"ע בלויא זצ"ל: הגה"צ בפני מתוודה

משה  הויואל בעל מסאטמאר רביה"ק כ"ק – תשי"ט 

המינים, לכנסת בחירות בשנת ארה"ק, בשערי מופיע זי"ע

המרכזית" "הסיעה מחוגי ה"אגודה" בריוני של קבוצה

בירושלים יואל  ברח' רחל" "אוהל ביהמ"ד על  מתנפלת

זי"ע. רשכבה"ג מרן של תורתו בכבוד ופוגעת

המפלגה,  מנהיגי בעידוד העצמאי, החינוך – תשל"ה 

ברק בבני למוסדותיהם גם ממשלה תקציבי לקבל החל

ובירושלים בניגוד להחלטת מועצגה"ת.

תשל"ז –אגודתישראל מחליטה בניגוד לדעההמסורתית 

ולקחת בגין מנחם לממשלת להיכנס מועצגה"ת, של

פעולות של יומי יום ביצוע  על מיניסטריאלית  אחריות

היהודית הדת ונגד התורה ועקירת לדריסת

וחסות וגיבוי תמיכה  נותנת  בגין  ממשלת תשל"ט.-

להריסתמקוםמנוחתקבריהאמוראיםאבייורבאב"אבנית",

צום יום וגועשת, רועשת תבל קצווי בכל החרדית היהדות

מגיע, ודתו  המלך דבר אשר מקום בכל עולמית ותענית 

במימשל לשבת וממשיכה אדישה נשארת ישראל אגודת

בגין. מנחם של הכפרני

ילדי תשב"ר אלפי מכנסת הירושלמית "אגודת ישראל"

לשונא חגיגית פנים קבלת ועורכת המרכז", "מלון באולם

בשירת פניו את ומקבלת קולק, טדי ישראל העוכר הדת

מלך ויבוא  עולם  פתחי והנשאו ראשיכם שערים  "שאו 

הכבוד".

בשכונת הענק האצטדיון הקמת על מודיע קולק טדי

למאבק נרתמת והעולמית החרדית היהדות "שועפאט",

מילות בכמה מסתפקת ישראל אגודת עולמי, כלל עיקש

קולק בקואליצית לשבת וממשיכה חובה, ידי לצאת מחאה

ירושלים. בעיריית

"ניתוחי  חוק  בתיקון מתהדרת ישראל אגודת  - תש"מ 

למרתפים נפטרים גופות יום מידי מובלים בשטח מתים",

כביר", שם מנותחות ב"אבו הפתלוגי הזוועתים של המכון

הנפטרים. ואיברי ובבזיון גופות בחרפה ונרמסות

בגין  בממשלת לשבת ממשיכה ישראל אגודת תשמ"א –

הבית) הר (מורד דוד בעיר קדמונינו קברי הריסת למרות

שך, הגרא"מ קנייבסקי, הגרי"י של התורה זעקת למרות

מתעלמים מרדיפת וחכי"ה "המודיע" והגרי"מ פיינשטיין,

כל מפרסמים  ואינם הציונית המשטרה ומאכזריות הדת 

גינוי.

מרנן ירושלים גאוני בהוראות יוצאים ישראל אלפי

החרדית העדה וביד"צ  יצחק המנחת בעל הגאב"ד  ורבנן

הנוראים השבת חילולי את ולהוקיע למחות רמות" ל"כביש

מסע תחת ונאנקים נאנחים  ירושלים יקירי  המתחוללים,

קומפורט משטרת בורג – של אלות השוטרים, הסאדיזם

"תולדות בביהמ"ד תקדים חסר  אכזרי פוגרום מבצעת

ונציגי גינוי, מפרסם אינו "המודיע" המפלגה עיתון אהרן",

ולהתרועע הכפירה בממשלת לשבת ממשיכים המפלגה

ראשיה. עם

ממשלת הכפירה  ואריק שרון ראשי מנחם בגין תשמ"ב –

ביירות, את וכובשים בלבנון ברירה" ב"מלחמת מתחילים

מחליטה ישראל אגודת הלבנוני, בבוץ נהרגים חיילים אלפי

אשר הבית בימי הסנהדרין גדולי היו משל – עצמה דעת על

לתמוך ותומים"– מלחמה מה"אורים לפתיחת אישור קיבלו

הנוראית. ובהתגרות במלחמה

ונרמסים  נחטטים בטברי' הק' התנאים קברי - תשמ"ה 

מלון לבנות  מתחילה לאומי"  "בנק ומחרידה,  גסה בצורה 

ישראל שלומי אמוני הקברים, מנוחת על מקום חמת" "גני

ורבני וחכמי  יצחק,  המנחת בעל  ירושלים גאוני  בראשות 

מורים תבל גאוני וכל זצ"ל, הסטייפלער בראשות ברק בני

לאומי, מבנק חשבונותיהם ולהוציא להחרים לציבור

האיום הפשע את להכשיר  החליטה  "המודיע"  מפלגת

גיסא ומאידך לאומי, בבנק  גלויה תמיכה  ונותנת והנורא

הגאון הגדול ועל קדישא" "אתרא אגודת על מכריזה חרם

שליט"א. שמידל דוד ר'

ומנהיגי  ראשי בהיקפו, תקדים חסר ד' בחילול תשמ"ז -

פנים קבלת עורכים התורה" ב"יהדות המאוחדת" ה"סיעה

קרית בתוככי יצחק שמיר ממשלת הכופרים לראש חגיגית

הישיבות ובחורי תשב"ר ילדי ומאות ברק, בבני וויזניץ

ל"גדול הדור" בשירה וזמרה כראוי וכיאות פניו מקבלים את

נשיא ברק כאשר בני העיר את עזב איש מרן החזון (כידוע

לפקוד את העיר). הגיע המדינה בן צבי

מלחמת  התורה" מכריזים ישראל ו"דגל אגודת תשמ"ט –

החסידות סכסוך מלערב רועדים ולא זו, על זו מדם עקובה

את ומבזים הבחירות, של הציונית בקלחת וההתנגדות

חיים אנו אשר מפיהם והגר"א הגדולים הבעש"ט מאורינו

ובזכותם אנו קיימים.

הדת שונא צוקר דדי ח"כ את מביאים בכנסת "דגל" נציגי

בירושלים. ברמות "איתרי" בת"ת לביקור "ר"ץ" מפלגת של

החרדים אצל שונאת אבלים ניחום הולך לביקור רביץ ח"כ

זאת וכל נלהבת, תמיכה בה ומפגין אלוני, שולמית הידועה

אישור מועצגה"ת. ללא

ה"תרגיל  נגד פוליטי  צעד נוקטת התורה  דגל – תש"נ 

החלטת את ומכשירה ממשלת שמיר את מקימה המסריח"

מזכיר  של התנאים ל-10  "לא" לאמירת שמיר מממשלת

שלום להשכין נועדה אשר בייקער ג'יימס האמריקאי החוץ

הערבים השכנים עם בארה"ק

תשנ"ב –"אגודתישראל"מאשרתלראשונהללאהחלטת 

חילוני במועמד לתמוך החרדי לציבור להורות מועצגה"ת,

ירושלים עיריית לראשות אולמרט אהוד

החלטת  ללא מאשרת התורה"  "יהדות - תשנ"ו 

לתמוך במועמד החילוני החרדי מועצגה"ת להורות לציבור

ממנהיגי תמיכה רחבה מקבל אשר בנימין נתניהו, לראה"מ

המפלגה.

"הנח"ל  בהקמת תמיכה נותנת "דגל" מפלגת – תשנ"ט 

לשמד ישיבות בחורי נשלחים ביומו יום ומידי החרדי",

חרדי גדוד מוקם לראשונה האיומה: התוצאה רוחני,

ומתפקד הירדן בבקעת היושבת יהודה" "נצח המכונה

הלאומי. הזימה צבא של קדמי כחלק

הסכם  חותמת התורה דגל – התורה יהדות - תש"ס 

טל" להקים את "ועדת ומסכימה ברק, קואליציוני עם אהוד

הנותנים החמורות מסקנותיה את מוציאה אשר הנפשעת

ישיבות בחורי  השולח ההכרעה"  "שנת  לרעיון גושפנקא 

לאומי. לשירות להתגייס

של  מועצגה"צ "טל" חוק את מאשרת ה"כנסת" תשס"ב –

הגרמי"ל רטנברג, הגר"ז שפירא, הגרמ"ש בראשות דגה"ת

מתנגדים אויערבך הגר"ש  זלוזניק, הגרא"י  ליפקוביץ,

ארוך, צפצוף  מצפצפים  המפלגה נציגי לחוק,  נחרצות 

הכנסת. במליאת לאישור החוק ידם ונותנים

מריצה  היא המפלגה  בהיסטוריית לראשונה  - תשס"ג 

אורי בשם  ירושלים עיריית לראשות מטעמה מועמד 

ענק תקציבי אישר העיר  ראש  בתור  אשר  לופוליאנסקי,

ד' את עם המכחישות ולדתות ולאומנות לעבודת גילולים

ובוראו.

"ועדת  מסקנות את מאשרת הכפירה ממשלת תשס"ו –

בתוככי והחדרתה הליבה  תוכנית חקיקת  על דוברת"

ממוסדות מתנתקים לא המפלגה וראשי החרדים, המוסדות

כאשר בזמן בו הרף ללא בה  לתמוך  וממשיכים השלטון

החרדים. החינוך על כל בתי מרחפת שמד גזירת

חברי  הישיבות ראשי רוב  לדעת בניגוד – תשס"ח 

מונתה אשר חינוך לענייני הרבנים וועדת מועצגה"ת,

ידם את נותנים המפלגה  נציגי שליט"א, ורבנן  מרנן ע"י

כל את המכניע קטנות" הישיבה "חוק את ומאשרים

משרד של המלאה שליטתו תחת לצעירים הישיבות

שהלימודים לחתום המוסדות כל ומחייבת הכפרני, החינוך

אינם מנוגדים לערכי מגילת העצמאות הכפרנית. בהם

התלול המדרון
התדרדרות של כרונולוגיה

? ההתדרדרות תימשך לאן עד
כואב מלב יוצאת הקריאה התהום! פי על בעמדכם

מועד בעוד עצרו!



לאורם
2

לאורם
3

לאורם
2

לאורם
3

י"ח מערכות בחירות עברו על מדינת ישראל מאז היווסדה, 
של  מבחינתם  קשות  יותר,  וקשות  קשות  בחירות  מערכות 
החרדים לדבר ה', של הציבור הנאמן לדעת תורה האמיתית וזו 
שלא נשתנתה מאז ועד היום, הציבור הזה עבר הרבה מאז ראשית 
לה  הזכורים  בחירות  ח"י  עברה  ובכללם  היום  ועד  ימי המדינה  
אשר  ופצעים  בצלקות  גופה  חלקי  בכל  וחקוקים  לטובה  שלא 
המה להם אותות ועיטורי גבורה על עמידתם העיקשת והאיתנה 
שינויים  ללא  תורה  וסייגי  גדרי  ושמירת  הדת  חומת  משמר  על 

ותמורות.
אך מה עבר על המפלגות החרדיות מאז ראשית ימי המדינה, 
נזכיר כאן פרט אחד קטן, אך אינו כל כך שולי וצדדי, המדובר הוא 
דיוק  ליתר  או  החרדיות  המפלגות  אשר  הבחירות  תעמולת  על 
המפלגה המפלגה החרדית, אשר היום קוראה לעצמה "מאוחדת" 
לבין  בינה  יש  כמה  עד  יודעים  כולם  כאשר  כפולות  במרכאות 
האיחוד, אבל נניח להם עצמם לטפל בכביסה המלוכלכת שלהם, 

ואנו נאמר את דברינו.
השתוללו  הבחירות  מלחמת  כאשר  המדינה  ימי  בראשית 
דגל  את  נושאים  שהם  דגלם  על  אלה  חרתו  ותעצומות,  בעוז 
הקודמות  הבחירות  סיסמאות  לכולנו  זכורים  והיהדות,  התורה 
ג' המזוזה של המדינה, (כמוה כהעמדת מזוזה על כנסיה), זכורים 
גם לנו את הסיסמאות בימי המערכות הכבדות על קדשי ישראל 
בודד  כסא  של  אחד  רגל  שעדיף  מתים  וניתוחי  שכבי  כחיטוטי 
בבית המינים מאשר  מאה הפגנות גדולות, תמיד נשאו על נס את 
שלימות התורה והמצוות, את קדשי ישראל ואת הצלת התורה 
ועם ישראל משמד וכליון רוחני וכו', ולכו נא ראו בדברי ימיה של 
המפלגה המפולגת הזאת באיזה סיסמאות השתמשו הם, כאשר 
החרדים לדבר ה' השתמשו תמיד באותם מטבעות לשון שהתורה 
ישראל שישבו על  גדולי  וכי  אוסרת את ההשתתפות בבחירות, 

מדוכה זו הכריעו לאיסור, והולך בתום ישכון בטח.
גם לא נזכיר כאן את ימי המערכה כאשר גייסו 
הכסא  למען  המה  בארץ  אשר  קדושים  עפר  שוכני 
בתשמ"ט  המערכה  בימי  זה  והיה  המינים,  בבית 
כאשר כבוד החסידות ודרך תלמידי הבעש"ט הק' 
עמד על לשון מאזניים אל מול כבודם של תלמידי 
בתולדות  אפלים  ימים  אלו  היו  וכו',  זיע"א  הגר"א 

ימיה של היהדות החרדית.
עומדים  בפניה  להתדרדרות  ועד  מכאן  אך 
כדי  עד  כ"כ  ארוכה  והיא  הדרך,  ארוכה  כיום  הם 
עדים  הזה  היום  בחירות,  מערכות  עשרה  שמונה 
ריקה  חילונית  רחובית  בחירות  לתעמולת  אנו 
ונבובה, כשאר המוטיב העיקרי בה  היא ההפחדה, 
אם לא תלך לבחירות יחסר לך את הסנדוויץ מרוח 
הבחירות  תעמולת  מעל  אליך  המביט  השוקולד 
או  למריחה,  לשוקולד  פרסומת  כאותה  הריקנית 
לבנך  יחסר  הזאת  המפלגה  בעד  תצביע  לא  אם 
ולכן אם  מחדד ובכך הרי מפקיר אתה את חינוכו, 
חינוכו יקר בעיניך, ואם דואג אתה לעתידו של בנך 
הרי שחייב חייב אתה להצביע את האות הנכונה ואו 
ועתידם  חינוכם  כי  ובטח  בהשקט  לישון  תוכל  אז 
האנשים  בידי  הופקדו  בניך  של  והגשמי  הרוחני 

הנכונים.
שירותי  על  עלינו  מכריזים  אלו  לצים  כאשר  או 
דירות  בעד  או  החרדי,  לציבור  נאותים  תחבורה 
חול  וזריית  כולם הפקדות  כל  וכדו' אשר  למגורים 
בעיני הציבור, ואם לצים הוא יליץ, הרי הם בעצמם 
צוחקים עליך הבוחר התמים כל הדרך אל הקלפי, 
הם מנצלים את תמימותך ואת פחדך להוביל אותך 
בקולך  לזכות  הפרגוד,  מאחורי  אל  לטבח  כצאן 
פנסיה  שר  ומכובדת  שמנה  משכורת  לקבל  כדי 
לקרובים  ג'ובים  כמה  ולסדר  בצידה,  דורית  רב 
של  נתחים  בעוד  הם  יזכו  ובכך  והקערה,  לצלחת 
ויצפצפו עליך שוב משך  כבוד מדומה והרבה כסף, 
הקדנציה הקרובה, אשר לפי קצב השנים האחרונות 

אינה כי אם מעוטת שנים.

התורה  מהצלת  השבטית  התעמולה  והתדרדרה  הלכה  וכך 
על  הם  סומכים  כשאר  ומחדד,  סנדויץ  לתעמולת  עד  והדת 
הם  שיעשו  המוח  ושטיפת  בתעמולה  קוראי  של  תמימותם 

בצבעים הנכונים שנקבעו ע"י מיטב תעמולנים וקמפיינים.
אך עתה היא העת להביט נכוחה, לראות את המצב לאשורו, 
גם אם נניח את האיסור החמור בצד, וזה ח"ו לא למעשה כי אף 
אחד לא יאמר איני שומר שבת אחת אפי' כדי לזכות בסנדוויץ 
אל  אך  נזוע,  לא  ומינה  בתוקפו  האיסור  ומחדד,  שוקולד  מרוח 
מול תעמולת הרחוב לך נא ראה, הכי במשך שנות מפלגתם דאגו 
משהו למען טובתו של הבוחר הקטן והאזרח החלש, הרי כל כולם 
שקר וכזב, התכבד והוצא מהארכיון את תעמולת הבחירות אם 
תורת  ושמירת  שברוחנית  בענינים  וגבעות  הרים  שהבטיחה  זו 
ישראל ומסורת אבות וכדו', תעמולה  אשר הבטיחה הסדר חוקי 
בשבת,  כבישים  סגירת  גם  ואף  שכבי  וחיטוטי  מתים  לניתוחי 
איזה קבר לא נחפר רק בגלל חוק כלשהו שישנו או איננו, איזה 
גופה לא נותחה בגין חוק זה או סעיף זה או אחר, או למצער איזה 
סימטא או כביש נסגרו בגין חוקיהם, אין ולא היה מאבק אחד 
ואת  ומעצרים,  הכאות  הפגנות  ע"י  אלא  פעלו  שלא  אלו  מכל 
הדרך הזו מבינים כולם, והלוואי ולא היינו נדרשים לזה חדשים 
לבקרים רח"ל, אבל לומר שהם פעלו משהו? מתי? היכן? ומי?, 
הלא כל אלו הבטחות שווא ושקר שאין בהם ערך הנייר עליהם 
אלו  של  בזכותם  ורק  אך  היא  בארה"ק  הדת  שמירת  הודפסו, 
שאינם הולכים אל הבחירות ואינם מצביעים למפלגות השונות, 
והם היושבים דרוכים ועומדים על המשמר למנוע בעד המשחית 
מלבא לחלל את קדושת עם ישראל ותורתו הק', אלו ורק אלו הם 
הדואגים לצביונה הרוחני של ארה"ק, ורק בזכות מסירות נפשם 
יכולים אנו לגור כאן, ועם יד על הלב ברגע של אמת כל אחד יודע 
ומכיר זאת, אז אל תתן שיבלבלו אותך במשאות שווא ומדוחים 

כאילו בהכנסת הפתק לקלפי הצלת את עולם התורה.
אבל גם במישור הגשמי אינם פועלים ולא כלום, המשך לנבור 
נא  ראה  האחרונות,  הבחירות  תעמולת  את  ארכיונך  באמתחת 
את ההרים והגבעות שהבטיחו כבר לא בענינים רוחניים ותורניים 
שפעלו  לומר  יכולים  הכי  וגעלט,  ממון  כסף  של  בענינים  אם  כי 
משהו בנידון זה, הרי פיהם דיבר שווא וימינם ימין שקר, לא עשו 
ולא כלום עבור עולם התורה, ואם עשו משהו היה זה כיון ההפוך, 
לא היתה קדנציה גרועה כ"כ עם כל הרבה גזירות על עולם התורה 
ובהסכמה אחת עם הנציגים החרדיים ואפי' ביוזמתם, עיין ערך 
חוק הישיבות הקטנות, ליב"ה ומיצ"ב, ואם תרצה להתנחם כי אם 
אל למוסדות התורה הרי שפעלו משהו לטובת הכיס הפרטי, גם 
זה אינו נכון, והוא שקר מיסודו, נציגים אלו אינם יכולים להציג 
שום קבלה על טובת הנאה כלשהי למען הציבור כפרט או כציבור, 
בוחריהם,  לטובת  בו  לנפנף  שיכולים  אחד  הישג  ולו  להם  אין 
ומכאן מסע ההפחדה שלהם כי יודעים הם גם יודעים כי משהו 

אחר אין להם למכור.
ומכאן ההתדרדרות התהומית מן התעמולה לרוחניות והצלת 
דת ותורה אל סנדוויצ‘ים למיניהם, כי יודעים הם כי במישור זה 
אינם יכולים להציג ולו דבר פעוט אחד, לא הפגנה אחת שנמנעה 
המפגינים  הנכון,  הוא  וההיפך  בזכותם,  שניצל  אחד  קבר  ולא 
ממשיכה  בתמיכתם  או  שבראשותם  והמדינה  שוב  מפגינים 
הם  גם  ממשיכים  ועיתוניהם  להפגנות,  צודקות  סיבות  לספק 
עליהם  קופצים  מיד  פעוט  דבר  כל  על  כי  ראיה  והא  להתעלם, 
נציגי כל המפלגות כאל חתיכת צלי טרי ומנפנפים בעיתוניהם מי 
ובכך נראה כל דבר קטן כששניים עד שבעה  ומי הזוכים בדבר, 
אוחזים בו ואומרים כולו שלי, כי אין להם מה להציג, אין להם מה 
למכור, החנות שלהם ריקה היא מוכרת רק בלונים מלאים אויר 

ריאותיהם הנפוח, ואין זולתם ולא כלום.
הם  דורשים  כאשר  האמת  רגע  התקרב  ובעת 
וראה  הזרים  לשיקלים  הנח  קולך,  את  ומבקשים 
התעלם  וענינית,  אובייקטיבית  בראיה  הדבר  את 
הצבעונית  הפרסומת  קרקע  מעל  משהו  והתעלה 
הר  כל  ועל  רענן  עץ  כל  תחת  אלו  בימים  השולטת 
וגבעה, ומהם מביטים אליך נציגי המפלגות בעיניים 
בורקות ואומרים לך בא אלינו הצביע לנו ואנו נדאג 
לך לתורתך לחינוך ילדיך, ומאיימים עליך בלקחת 
נא להם היכן הייתם  אחריות על כל הקורה, אמור 
ורק  כלום  עשיתם  לא  היום  עד  למה  היום,  עד 
לגזול  ומנסים  מתעוררים  הנכם  לפקידה  מפקידה 
לבך באמת,  על  נא להם את אשר  קולי, אמור  את 
כי הרי גם אתה יודע שכל דבריהם הבל ורעות רוח 

ואין בהם ממש.
את  דע  וההפחדות,  ההבטחות  כל  התעלה מעל 
אשר לפניך, וקח את הסנדוויץ כמשל, כמו שלעולם 
לסנדוויץ  גם  יעשו  לא  כל  כלום  עשו  לא  התורה 
שלך, השלך על ה' יהבך והוא יכלכלך, והזן ומפרנס 
לחם  ביתך  את  לכלכל  להלאה  גם  ימשיך  היום  עד 
מן  החרדי  הציבור  את  הצילו  שלא  כמו  הטף,  לפי 
לא  ודאי  כך  עליהם,  הוסיפו  ואף  הקשות  הגזירות 

ידאגו לכיסך הפרטי.
וחוץ מזה הרי יש כאן איסור תורה ולמצער מידי 
ישראל  גדולי  מאתיים  מעל  הרי  יצאת,  לא  ספק 
הינה  בבחירות  שההשתתפות  פסקו  ופוסקים 
עבירה ועון חמור עד מאד, הכי רוצה אתה באחריות 
על כל תועבותיהם, האם מתחשק לך אכן ולו בגלל 
אמונים  שיצהיר  שליח  לשלוח  שוקולד  עם  סנדויץ 
בשבילך שחוקי הכנסת עומדים מעל לחוקי התורה 
ח"ו, הרי אם יאמרו לך לומר את זה זה תהיה מוכן 
אם  שנא  ומה  המוקד,  על  ולעלות  לתליה  ללכת 
אשר  את  ודע  התעשת  בשמך,  שאת  אומר  שלוחך 
לפניך, לא תורה ולא סנדויץ, אמו להם לא, השאר 
מלאכתך  בעל  הוא  וכדאי  הקדושה,  תורה  נאמן 
מעלה  עבירה  עבר  ולא  ישב  פעולתך,  שכר  שישלם 

עליו הכתוב כאילו קיים מצוה.

האם את הכל 
אתה מוכן 

למכור בעד 
סנדוויץ?

לא
משתתפים 

בבחירות האחריות מחייבת!

על  אחריות  לקחת  זה  להצביע 
כל מעללי הכנסת בשותפות כל 
חבריה כולל זה שהצבעת עבורו 
האם  כך?  על  אחריות  לקחת  מוכן  אתה  האם 
לברוח  אחריות  נקראת  שזו  חושב  אתה 
ועובדות  אישים  מיני  כל  מאחורי  ולהסתתר 
תצביע ואל  אחריות  קח  בשמך?   שיעשו  ומה 

סנדוויץ?סנדוויץ?

על  אחריות  לקחת  זה  להצביע 

מהצלת הדת והתורה

עד ל'סנדוויץ' ו'מחדד'
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"אל תלכו לבחירות"
ממערכות  שבאחת  שליט"א  מקאסוב  אדמו"ר  כ"ק  סיפר 

הבחירות הכלליות בארה"ק, למדו אז בישיבת ויזניץ שני בחורים 

מירושלים עיה"ק ה"ה הרה"ח ר' שלום גפנר ז"ל והרה"ח ר' דוד 

צבי קלאהר ז"ל, בהיות ויצא הקול כי האדמו"ר בעל האמרי חיים 

זי"ע ציווה לקחת חבל ולהשתתף בבחירות, כאב להם לבם מאוד 

ופוסקי  גדולי  ורבנן  מרנן  פי  את  להמרות  יצטרכו  שח"ו  כך  על 

הדור זי"ע שאסרו באיסור חמור את ההשתתפות בבחירות, ובצר 

נאוה קודש של האדמו"ר בעל האמרי חיים  ביתו  להם עלו אל 

האדמו"ר  נקלעו,  אליה  המבוכה  דבר  על  פיו  את  לשאול  זי"ע 

שמע מהם את הדברים והפטיר להם בביטול, אל תלכו לבחירות, 

אתם בודאי שאסור לכם להשתתף בבחירות.

"איש ירושלים"
עוד סיפר כ"ק אדמו"ר מקאסוב שליט"א, שפעם הגיע הגה"צ 

זי"ע  מויזניץ  ישראל  האהבת  מתלמידי  זצ"ל  אפל  מרדכי  רבי 

האיסור  חומר  על  לדרוש  זי"ע,  מבריסק  הגרי"ז  מרן  וממקורבי 

של ההליכה לבחירות, הבחורים שהיטב חרה להם הדבר, הלכו 

זי"ע,  חיים  האמרי  בעל  האדמו"ר  אצל  עליו  והלשין  להתלונן 

זי"ע, הפטיר בעדו לאמור: א ירושלימער  בבואו בפני האדמו"ר 

איד מעג רעדן קעגן די בחירות. (יהודי מירושלים מותר לו לדבר 

נגד הבחירות)

"לא אבה לחתום"
סיפר הקדוש הרה"צ ר' ארי' לייביש טייטלבוים הי"ד (שנרצח 

אדמו"ר  כ"ק  של  חתנו  שבהודו)  במומבאיי  האכזרי  בטבח 

מתולדות אברהם יצחק שליט"א, שסיפר לו חותנו כ"ק האדמו"ר 

שליט"א, שהאדמו"ר בעל האמרי חיים זי"ע אמר לו שבאמת לא 

עליו  ולחצו  היות  אולם  הבחירות,  על  לחתום  אופן  בשום  אבה 

מצד קהילה מסוימת, וחשש מאוד למחלוקת שיתפתח בעקבות 

להשתתף  שלא  דעתו  אולם  לחתום,  ברירה  בלית  הסכים  כך, 

בבחירות.

מעשה רב
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ה' פנחס תשט"ו ב"ה 

שלו' וכט"ס לכבוד ידיד נפשי עוז האברך היקר והנעלה מצוין בתורה ובמדות 
תרומיות עוסק הרבה בעניני החינוך כמוה"ר.............. נרו יאיר.

שליט"א  אאמו"ר  כ"ק  אצל  הייתי  והיום  עש"ק,  קבלתי  מכתבו  אחדשה"ט, 
וקראתי לפניו המכתב כצורתו, בעילום השם, אך מאברך א' מאנ"ש בירושלים, 
וענה לי אשר הוא לא רצה לחתום עד שראה בעצמו החתימה של כ"ק אדמו"ר 
בעלז  עם  גם  ואם מפני חשש המחלוקת  יד קדשו,  שליט"א מבעלזא, חתימת 
צריכים לעשות מחלוקת, וגם עם גור, וגם שאר טעמים ונימוקים שאמר לי אשר 
למותר להעלות על הכתב, כשתזדמן אי"ה פא"פ אספר לו אי"ה, א"כ מה אוכל 
להשיב לו תשובה נכונה, כמו שמבקש, המצב הוא כמו שהוא, מה נאמר ומה 
עולם  גאולת  ויגאלנו  הארץ  מן  זדון  ממשלת  ויעביר  עלינו  ירחם  השי"ת  נדבר 

במהרה אכי"ר.

ידידך המחכה בכליון עינים לרחמי שמים בקרוב

הק' משה יהושע בהה"צ שליט"א

הת"ת החרדית, באמרו כי הם גדולי ישראל מדור הקודם, מרן ציוה לאנ"ש עליו. גם מרן הראה לו חיבה יתירה. והחשיב את הביד"ץ של העדה את מרן (האמרי חיים מויז'ניץ זי"ע) ואמר  לנו כי צריך להיות "מבין" החסידים. וידוע היה כגאון וצדיק וכל רז לא אניס ליה. הוא העריץ הראב"ד (מרן הגאון ר' פנחס עפשטיין זצ"ל) לא נמנה  על עדת  ומנהלי  והוראתם,  הבי"ד  פסקי  לכל  לציית  ירושלים  שבירושלים לא לקחו תמיכה מכספי הממשלה לאור הוראתם.תושבי 
יצחק דוד רזמוביץ שליט"א – ימים מקדם ש"צ)(תוספת המודיע פר' ויחי תשס"ט, בשם הרה"ח ר' 
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פרסום 
ראשון

האמת
מרן בעל ה"אמרי חיים" מויזניץ זי"ע
על דעתו של

בענין הבחירות לכנסת המינים

לאורם
5
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ספה"ק ויואל משה
סיפר כ"ק אדמו"ר מפאריסוב שליט"א שהסתופף רבות בצל קדשו של 

עולם  לאור  שיצא  שאחר  זי"ע,  מביאלא  יהושע  החלקת  בעל  האדמו"ר 

לו  ונתן  האדמו"ר  אל  ירושלים  מגדולי  אחד  הגיע  משה,  ויואל  הספה"ק 

מרן  של  להלכה  דבריו  את  הרבי  שראה  אחר  משה,  ויואל  הספה"ק  את 

הרה"ק מסאטמאר זי"ע, שוב לא רצה לחתום על הבחירות, והתבטא אז 

על גדלותו של מרן הרה"ק מסאטמאר זי"ע שהוא חד בדרא בגדלותו הן 

בתורה הן בעבודה והן בגמילות חסדים.

החשש מחומר האיסור להשתתף בבחירות
לאחר שכ"ק מרן אדמו"ר בעל החלקת יהושע מביאלא זי"ע הודיע על 

התקיימה  כידוע,  הבחירות,  ענין  בגלל  התורה,  גדולי  ממועצת  פרישתו 

באותה תקופה אסיפת מועצת גדולי התורה, ושלחו אחריו הרבה שליחים 

שיבוא וישתתף באסיפה, אולם הוא סירב בתוקף, לפני התכנסות האסיפה 

הגיע אליו שוב שליח מאת אחד מגדולי האדמורי"ם זצ"ל בבקשה שיבוא 

לאסיפה, אולם רבינו בשלו לא אבה להשתתף באסיפה, ולא הלך לאסיפת 

אדמו"ר  כ"ק  לבנו  ואמר  ענה  מביתו  השלוחים  כשיצאו  מועצגה"ת, 

זמן שאין תשובה להלכה על חומר האיסור  "כל  זצ"ל  בני ברק  מביאלא 

המבואר בספה"ק ויואל משה, צריך מאוד לחשוש לחומר האיסור.

(מפי אחד הנכדים, ששמע מכ"ק אדמו"ר מביאלא ב"ב זצ"ל)

בשמים פוסקים כפסק המנחת יצחק
סיפר הרה"צ ר' ישראל רוזנצווייג זצ"ל שפעם אחת הלך להיוועץ עם 

כ"ק מרן בעל החלקת יהושע מביאלא זי"ע בענין העורות לעשיית הבתים 

לתפילין, והרבי מביאלא יעץ לו לקחת מסוג מסוים של עורות, לאחמ"כ 

יצא לו להיות בצלו של מרן פוסק הדור בעל המנחת יצחק זצוק"ל ושאלו 

זי"ע,  מביאלא  הרבי  לו  שיעץ  כמו  לו  השיב  והוא  ענין,  באותו  גם  אותו 

כשחזר לאחר כמה ימים להרבי מביאלא זי"ע סיפר לו ששאל את אותו 

כפי  הדברים  אותם  את  לו  וענה  זצוק"ל  יצחק  המנחת  מרן  מפי  שאלה 

שהשיב לו הרבי, הפטיר הרבי ואמר אני שמח מאוד שכיוונתי לדעת מרן 

המנחת יצחק זצוק"ל, כי דע לך שמה שהמנחת יצחק זצוק"ל פוסק למטה 

כך נפסק למעלה בשמים.

אור ליום ה' בשבת לסדר ויגש 

כ"ק אדמו"ר שליט"א מסאטמאר באמעריקע

כ"ק  עם  להתראות  זכיתי  ולא  לאמעריקע,  כ"ק  נסיעת  אחר  רב  זמן  הי'  ישראל  לארץ  באתי  כאשר  אחדשה"ט, 
ולהתבשם מזיו תורתו. ובכן אבוא עכ"פ במכתב כי כידוע העיקר להתקשר בשורש, ואפשר בעצה לזה לקיים הדבק 
בת"ח ומקיים בזה ולדבקה בו, וממילא מקושר בשורש נשמתו, ואבקש מאוד מכ"ק להעלות אותי על זכרונו הטהור 
שאזכה לשוב בתשובה שלימה ביחד עם כל הנלוים אלינו כמו שידוע כי זה בכלל לא תוכל להתעלם כמובא בספרים, 

מה לאבידת ממון צריך לרחם ק"ו על תיקון הנפש, ויותר ממה שקרינו כתוב כאן, והנני דוש"ט ומצפה לישועה

יחיאל יהושע בן חוה לי"ש ולהבין בתוה"ק וללמוד וללמד ולהתפלל מתוך יראה אהבה ושמחה 

השליחות הכוזבת
האדמו"ר  כ"ק  שאביו  שליט"א,  לעלוב  מניקלשבורג  אדמו"ר  כ"ק  סיפר 

על  לחתום  תוקף  בכל  סירב  זצוק"ל,  מלעלוב  מרדכי  משה  רבי  הרה"ק 

שהציג  אחד  הגיע  הבחירות,  ממערכות  באחת  הבחירות,  בעד  הקו"ק 

את עצמו כשליח של כ"ק הרה"ק מבעלזא זצוק"ל, המורה לו לחתום על 

גדול וקדוש,  הקו"ק להשתתף בבחירות, בלית ברירה שלא למאן לאדם 

חתם הרבי על הקו"ק.

מהר"א  הרה"ק  כ"ק  וכי  כוזבת,  היתה  שהשליחות  לו  נתברר  זמן  כעבור 

מרגוע  מצא  ולא  מאוד  לו  חרה  הדבר  שלחו,  לא  מעולם  זי"ע,  מבעלזא 

יומו  עד  לבחירות  יותר  חתם  ולא  כמאז,  להרגלו  חזר  אז  ומני  לנפשו, 

האחרון.

"תורת הסאטמאר רב הלהיב לבבי"
בערך קרוב לחמשים שנה התאכסן האדמו"ר מלעלוב ז"ל אצל הרה"ח 

ר' מרדכי שעהר ע"ה בלאנדאן, ונתן ר' מרדכי לאורחו ספרי חידו"ת ממרן 

ז"ל, ואחרי כמה ימים אמר לבעל האכסניא, מעתה לא אחתום להשתתפות 

ב"בחירות" כי אש דברי תורת הסאטמאר רב הלהיב לבבי. (ואכן אחרי זאת 

כבר לא נתן להם חתימתו)

הרה"ק בעל 
ה"חלקת יהושע" 
מביאלא זי"ע

הרה"ק רמ"מ 
מלעלוב זי"ע
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דלבא מעומקא וברכה באה"ר כ"ק אחד"ש

אמרתי וע"כ גוזלים מנוחתי, ישראל בחינוך אגודת העניינים הנה

בשנות תרע"ד, בשנת עוד שיחתי,  ואפרש  שליט"א לכ"ק אפנה

דודי כ"ק עם ישראל מגדולי הרבה בקרתי ישראל אגודת התייסדות

היה שכידוע שאלה זו וללבן לברר ובשליחותו, מסלאנים זי"ע, אדמו"ר

אחד מחלק  פרצה שכל מחשש אגוד"י  התיסדות  נגד גדולים הרבה 

ה', בדרכי ה' ההולכים יראי לכללות הדבר יגדור אותו אחר ממקום או

בגור, בסיאטין, מבריסק, הגאון ממינס' הגדול חיים, אצל החפץ הייתי

זו, ערוכה וקבעו  שם,  אנשי רבנים הרבה ועוד ביאן,  טשארטקאוו, 

ישראל מגדולי מוקדם תורה דעת מבלי באגודה, יחודש לא דבר ששום

דשמיא שיופיע עליהם, בסיעתא אשר בטחון שבאגודת ישראל, מתוך

ח"ו. מלהכשל ישמרו

החינוך, דעת מגדולי לפי חנוך נקבע הכל בכלל בעניני בא"י, והנה

למוד הנהיגו האחרון ובזמן ומה, האיך שיבקר תורנית וסמכות כח ואין

בעצמאי, במקום ממוסדות החיוך ובחלק בבית יעקב אנגלית בירושלים

אחר ולא שעיני ראו וצדיק, וקדוש גאון דאתרא חמור ממרא חרם שיש

הרצועה שהותרה ומכיון הוראותיו, על נפשו מסר הקדום שהדור האיך

עם הסכם הוסיפו לסדר על דעת עצמם, הכל יכולה לעשות שההנהלה

ועי"ז אקדמאי, תואר לקבל  למורות גבוהים לקורסים  החינוך משרד

גבוהה, השכלה יקבלו בעתיד המורות שיהיו והמתחנכות המורות

את מבין כל הרי  הלימודים, כשרות עצם על עדיין להכנס  שמבלי

ישורנה, מי שאחריתה יעקב  בית תנועת  כל עבור  הרוחניות הסכנה

דבר רחוק, כ"כ יהא הבנות ובין הישיבה בני בין המרחק זה על ונוסף

בדור הקדושה  בארץ  והיראה התורה המצב כל את להחריב  שיכול 

וכמובן רח"ל, ההשכלה צורת וללבוש הרוחנית הצורה לפשוט הצעיר,

ירצו ללמוד בקורסים האלו, שלא מורות לא יקבלו כבר יש הסכם שאם

לחפש עצות ובמקום משכילות, להיות בע"כ בנותינו את לאמור נכריח

מי מזה, וחוץ אותה, מחזיקים  עוד החינוך משרד  של הגזירה לבטל

ומה אסור. מותר מה יבקרמ ויחליט

לא לכ"ק  פונה  הנני וע"כ רח"ל, הכל חורבן ממש בזה רואה  אנו 

דיון תורנו מוקדם ליושנה שכבלי להחזיר עטרה להחריש ולטכס עצה

החינוך שלא לחדש שום בתי להנהלות ולהודיע אסור לחדש שום דבר

מסמכת תורה דעת מבלי דבר

"איני רוצה שיכניסו אותי בבוץ"
מכמה ודיברו  ושאלו אליו, האגודה  מן  ובאו ישראל בארץ כשהיה 

ששותק כשראו לבסוף כלום, אותם ענה  ולא שתק ז"ל והוא עניניהם,

בענין אומר עוד הפעם, מה להם כלום, והתכוננו לצאת, שאלו עונה ואינו

עם מרופט איד א שטילער עס פאראנען להם בזה"ל: וענה עמד בחירות,

פון ווילט איר וואס און בלאטע, א אין אריינגעשלעפט האט .... מען דער

אונז.

תשצ"ו עמ' ב' חלק הרועים משכנות

בהם" לתמוך "סירב
השתדלויות אף על להם ידו נתן ולא איתן עמד הבחירות בעניני גם

שהוא כל לפרסם העיזו לא ג"ד אנשי וגם הטעלגראמען, ומירוץ השונות

הבחירות. שכרון בימי בשמו

ל"ז קונ' חומותינו תשט"ז משמרת

מפלגה" לשום להתחבר "לא
את ולהזהיר פאליטיק בשום  להתערב לא ד' למען  פאליטיק, בענין

וחסידות, תפילה , רק תורה כי דרכינו היא על זה, הבחורים ואת האברכים

להיות מאתנו אחד אף יילך לבל מזהירים ואנו לזה, אופן בכל מתנגדים אנו

לשום נוטים אנו אין כי בידו למחות ועלינו פאליטית, מפלגה בשום חבר

מפלגה.

דף ר"כ. יוחנן, רבי משנת מערכת ברכת אהרן,

במשנת
החסידות

בארץ אשר הקדושים
הדורות צדיקי המה
מאורי החסידות זי"ע
ועל הבחירות על
האגודה

רבי הרה"ק
מקרלין יוחנן
זי"ע סטאלין

אברהם ברכת מבעל מכתב
זי"ע מסלאנים
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לכנסת, בחירות ימי  - אלו בימים בעמדנו
של אימונו  את  שוב הנציגים מבקשים  בהם 
את ולהזכיר להיזכר  ראוי  - החרדי  הבוחר
הפוליטיקה ימי בדברי התקדים חסר הצעד
החרדית המפלגה  בתוך ננקט אשר החרדית, 
ראשיה מבכירי אחד כאשר התורה" "דגל
משה רבי האדיר הגאון מרן ה"ה ומייסדיה,
יעקב, באר זצ"ל ראש ישיבת שפירא שמואל
מהתנהלות המפלגה הקשה את אכזבתו הביע
והודיע על ישראל, קדשי להגנת בכל הקשור
כל וניתוק התורה" "דגל מתנועת התפטרותו

השונים. ומוסדותיה המפלגה עם קשר
כאשר ועוד יותר טל" הוקמה "ועדת כאשר
"שנת בהצעת החמורות, מסקנותיה פורסמו
לשכ־ ברורה במטרה הישיבות, לבני הכרעה"
מסלו־ לטובת ביהמ"ד כותלי  את לעזוב נעם
ראש מרן כידוע זה היה  הלאומי,  השירות לי
נגד הלוחמים בראש עמד אשר זצ"ל הישיבה
הישיבות ובני בני של ההכשרה החדרת מגמות
ושירות הלאו־ הגיוס השונים התורה למסלולי

מי,
ובניסוח עצמה טל" ב"ועדת השתתף כזכור,
אנשי מבכירי נציג והמלצותיה, מסקנותיה
הקלוקלת היוזמה הגיעה וכאשר המפלגה,
הח־ הנציגים וכאשר לאישור, הכנסת לשולחן
אורך לכל  עמה פעולה שיתפו בכנסת רדיים 
והודיע החרדים לנציגים זצ"ל מרן קרא הדרך,

"חוק אישור סביב ההתפתחויות שלאור להם
במפלגה הנעשה על להשפיע יכולתו באי טל",
ביכולתו אין למועצגה"ת, הציות חוסר מפאת
ואשר במפלגה, הנעשה על אחריות לקחת

הינו מתנתק מהמפלגה. ע"כ
מועצגה"ת, למזכיר מכתב  שלח זצ"ל מרן
האחרון בזמן ווהנעשה "מאחר בזה"ל: כתב בו
הנו־ התורה בענין החוק נציגי תנועת דגל ע"י
רוב ובניגוד לדעת ישיבות בני לדחיית גיוס גע
כי ובראותי וזצוק"ל, שליט"א הישיבות ראשי
באפשרותי אין במועצגה"ת השתתפותי ע"י
בו, תלוי עם ישראל זה שנשמת בענין להשפיע
אחריות לקחת יכול ואיני רובץ, חטאת ולפתח

הנציגים". ע"י בזה הנעשה על
כדלהלן: "ע"כ וכתב זצ"ל מרן בהמשך הוסיף
אחריות ידי מכל הריני מסלק להודיע כי הנני

התורה" דגל מתנועת ושייכות
מרן של האחרון הציבורי מכתבו זה היה
התורה דרך את  המתווה זצ"ל הישיבה  ראש
לשייכו־ הנוגע ובני התורה בכל הישיבות לבני

התורה. דגל למפלגת תם
אד־ עלי לימי חייו בבחירות האחרונות ואכן
נציגי המפ־ תשס"ו, ביקרו בביתו מות, בשנת
למען המ־ קורא הקול על לחתום לגה לשכנעו
הסכים בשום אופן זצ"ל לא פלגה, אולם מרן
לא בבחירות, ובעצמו למען השתתפות לחתום

לתלמידיו. בבחירות, וכן הורה השתתף

ייכתב לדור אחרון
שמואל משה הישיבה הגאון הגדול רבי ראש מרן

התורה" "דגל מתנועת התפטר זצ"ל שפירא

על במאבק
החינוך טהרת

ושלימות
התורה היכלי

בארה"ק
ראשי גדולי ורבנן מרנן

על זללה"ה הישיבות
הנציגים ועל הבחירות הפירצות שכל ההבטחות שהובטחו לתיקון שנתברר אחרי

אלו הרחקות ע"י התורה עולם של קיומה את המסכנות
ובכונתם התורה  גדולי לדעת  בניגוד  המעל ידם  שהי'
בציפור הפוגעים בדיונים הפשרות את לבצע להמשיך
וחובת קימנו, יסוד  היא אשר התורה לומדי  של נפשם

נ"ע. הדורות שקבלנו מגדולי עלינו כפי מוטלת השמירה
אין בשמי  האחרים  הפירסומים  שכל להבהיר  הנני  לזאת 
בדרכם ממשיכים שהם לי שנודע אחר תוקף שום להם

הנ"ל
של תורה האמת וכבודה וח"ש למען

שבט ס"ג י"ט יום ד'
פיינשטיין מיכל יחיאל

בס"ד
השלטון אשר שנים מיובל שיותר בישראל זאת מודעת הן
נגד השלטון וכן עצום מכלל ישראל חלק הדת על העביר
תחבולות ועושים מזימות ומחשבים הק', ותורתו הקב"ה

הק'. ותורתו מהקב"ה ישראל עם וניתוק בדת לעקירת
בחומת פרצו הנציגים החרדים פירוצות חמורות ולאחרונה
להכשרת והישיבות בהקמת הנחל החרדי ומכונים היהדות
הגיוס מסלולי חרב להחדרת טל חוק והעבירו מקצועית,

התורה, בהיכלי והתבוללות
ממנו גרוע שאין במעל הרבים מחטיאי והם

זה. ובכוונתם להמשיך בדרך
בהם, מלתמוך ולהימנע להשפיע חייב אחד שכל בוודאי
ולא באה"ק, הדת  לעקירת  וסיוע יד שום  להם  לתת ולא

מחטיאי הרבים. להחזיק ידי
באה"ק והיהדות התורה לקיום בחדרה החו'
פיינשטיין מיכל יחיאל

דגל תנועת  נציגי ע"י  האחרון בזמן  והנעשה מאחר 
הוא בני ישיבות גיוס לדתיית הנוגע בענין החוק התורה
וזצוק"ל, שליט"א הישיבות ראשי רוב לדעת בניגוד
באפשרותי אין השתתפותי במועצוה"ת ע"י כי ובראותי
בו, ולפתח זה שנשמת עם ישראל תלוי להשפיע בענין
על הנעשה בזה אחריות לקחת יכול חטאת רובץ, ואיני

הנציגים. ע"י
אחריות מכל ידי מסלק  הריני כי להודיע  הנני ע"כ

דגל התורה. ושייכות מתנועת
קרן התורה ולהרמת שמים לרחמי הכותב בצפי'
ביקר
ש. שפירא מ.
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נסע ונלך
לאורם 

לא היה ולא נברא
סיפר הגה"ח ר' דוד משה טעפ זצ"ל כי 

בשכונת  "חברון"  בישיבת  למד  בצעירתו 

לפני  הימים  באחד  ירושלים,  גאולה 

הישיבה  מתלמידיי  אחד  נכנס  הבחירות 

הורה  איש  שהחזון  וסיפר  באגו"י,  פעיל 

לציבור להשתתף בבחירות, בשמעו דברים 

לבני  בעצמו  וירד  משה  דוד  ר'  מיהר  אלו, 

ברק לשמוע מפיו של מרן החזון איש זי"ע 

את דעתו בנדון, מרן החזון איש הביע בפני 

ו את פליאתו על הדברים שנאמרו בשמו 

שלא היו ולא נבראו.

 

"לא להשתתף בבחירות"
סיפר הרה"ג ר' יצחק טשינגל שליט"א 

שאביו  ת"ו,  צפת  בעיה"ק  תורה  מרביץ 

בעמח"ס  זצ"ל  טשינגל  משה  רבי  הגה"צ 

הנאמנים  וממקורביו  השלימות,  מבקשי 

החזו"א  אל  נכנס  זי"ע,  החזו"א  מרן  של 

בבחירות,  ההשתתפות  בענין  ושאלו  זי"ע 

שלא  ברורה  בהוראה  השיבו  החזו"א 

להשתתף ולקחת חבל בבחירות.

נכנעים  בדורינו  הרופפים  ואמנם 

לכופרים ונהנים מנשיאת חן בעיני הכופר 

על חשבון רפיון אמונה כי איננו קנאי, ואיננו 

האיסורים  על  לוותר  שצריך  יודע  בטלם, 

בדברים החיוניים, ולמצוא התירים כאשר 

והכופר  העכשויים,  החיים  זאת  ידרשו 

את  בלבו  מבזה  וכאן  נצחונו,  על  שמח 

המאמין המזויף הלזה...

אגרות חזון איש כ"ו

הוא  אישים  ע"י  מתארגנת  חבורה  כל 

מעט  אם  ועדינים,  גסים  של  ערבוביא 

להיפך,  או  מהאחרון,  והמרובה  מהראשון 

הנהגת  ערבוביא,  בלא  אפשר  אי  אך 

החבורה כפי מדת אנשיה המחזיקים ברסן 

הנהגתה של חברתם, ואם נפלה בידי גסים, 

נכפלת  והגסות  גסה,  ומתנו  משאו  כל  אז 

בכח הרבים אשר בידם.

קובץ אגרות חזון איש ח"ג מכתב פ"א

מברקו הבהול של מרן החזון איש זי"ע 
מרן החזון אישלמרן הגרז"ר בענגיס זי"ע

גרסאות ונסחאות שונים פרסמו בשמו של מרן החזון איש 

זי"ע בנוגע להשתתפות בבחירות לכנסת המינים.

מספרם  את  להגדיל  כוחם  בכל  חפצו  אשר  המפלגה  אנשי 

בכנסת המינים, והוצרכו לכך לאימון הבוחרים ניסו בכל הדרכים 

מפי  ההוראה  יצא  כי  בכך  תעלוליהם,  כל  את  לתלות  שבידם 

גדולי הדור שההשתתפות בבחירות היא מצוה וחוב קדוש.

כמובן כי כשם שלא דילגו על מרן הגרי"ז זי"ע ופרסמו את 

הזיוף הנורא, כך גם לא פסחו על ביתו של גאון ישראל וקדושו 

מרן החזו"א זי"ע, אשר מדת השפעתו על היראים לא הי' ניתן 

לביטול, .

ו"עדיות"  השמועה"  "הפרחת  בשיטת  נהגו  רק  הם  כאן 

שעיקרם ופירסומם מע"ג עתוניהם החלו מתפרסמים מיד עם 

פטירתו של מרן החזו"א זי"ע.

והעדויות  לשמועות  להתייחסות  מקום  שום  אין  כי  באמת 

השונות שהם מנסים להציג, בשעה שבידינו כתב מפורש מאחיו 

שנשלח  החזו"א  מרן  של  ובפדתו  בשמו  זצ"ל  קרליץ  הגר"מ 

בטלגרמא דחופה למרן הגרז"ר בענגיס זי"ע בו הוא מכחיש מכל 

וכל את השמועות על תמיכתו בבחירות לכנסת המינים.

נסיון נואש וחצוף זה של אנשי המפלגות להפריח שמועות 

בו  לתלות  מכל  והחמור  זי"ע  החזו"א  מרן  של  בשמו  כוזבות 

בוקי סרוקי ולייצר תדמית ורושם של איש אשר למרות "דעתו" 

כשיטתם שהוא ענין של קידוש ש"ש, נמנע בעצמו לקיים את 

המצוה, ומה גם שבכדי לפייס את דעתו של מרן הגרז"ד בענגיס 

זי"ע בחר ח"ו לכתוב דברי שקר (עפ"ל) שהוא מעולם לא תמך 

וגילו דעתו  יש כאן איפוא בפירסום  בבחירות לכנסת המינים, 

הבהירה של מרן החזו"א זי"ע לא רק משום העמדת דברים על 

וסתימת  מחאה  אם  כי  האמיתות,  דעתו  את  ולגלות  אמיתותן 

מרן  הקדשים  בקודש  לנעוץ  פיותיהם  בחרב  האוחזים  פיות 

החזו"א זי"ע ה"י.

נפרדת  בלתי  חלק  הינה  הזאת,  החצופה  החרב  דקירת 

ורק  אך  השררה"  "שוחרי  הגיו  אליה  ההתדרדרויות  משרשרת 

למען הרבות נציגיהם ותקציביהם, אשר למענה מוכנים לוותר 

על הכל, יצירת התדמית הנוראה והשרשתה בלבות הצעורים 

כמה מן עקירת התורה והריסת הדת יש בנקודה זו כשלעצמה, 

השררה  תאות  אם  וכל  מכל  הבחירות  את  לאסור  כדי  בה  יש 

מצח  עזות  לכדי  להביא  כדי  הידה  יש  הכסאות  מספר  לריבוי 

שכזאת, אפילו היו כד גדולי עולם מתירים את הבחירות לכנסת 

המינים ולא היה אף אחד מהם חולק ע"כ, והיה מותרת עפ"י דין 

תורתינו הק'- לא היתר ניתרת רק משום עובדא זו כשלעצמה, 

לפגוע פגיעה חמורה כ"כ ברבן ומאורן של ישראל.

וגידפתם ועל מי נשאתם ראש לנעוץ חרב  על מי חירפתם 

בקדשי הקדשים.
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כשהם נכנסים לשם הם כבר לא 
משלנו...

כשפעם דיברו עסקנים מאגו"י לפני מרן הגרי"ז זצ"ל על 

הצורך לשלוח נציגים "משלנו" לכנסת המינים כדי להגן על 

קדשי ישראל...

הגיב על זה מרן הגרי"ז זצ"ל ואמר: "אתם אומרים שיש 

לשלוח נציגים משלנו לשם, אבל המציאות הוכיחה כי ברגע 

שהם נכנסים לבית המינות הזה, הם כבר לא משלנו"... 

(עובדות והנהגות לבית בריסק ח"ד עמ' קפ)

"משיח לא יבוא על פסי המדינה"...
בהיותו בשוויץ הטיח מרן הגרי"ז זצ"ל בפני אחד הרבנים 

מדינה"...  די  פון  ראלן  די  אויף  קומען  נישט  וועט  "משיח 

["משיח לא יבוא על פסי המדינה"...]

בר  חמא  רבי  "אמר  ע"א)  (צח  סנהדרין  בגמרא  ועיין 

מישראל,  הזלה  מלכות  שתכלה  עד  בא  דוד  בן  אין  חנינא 

שנאמר וכרת הזלזלים במזמרות" וכו'.

לישראל,  שולטנות  שום  להם  תהיה  "שלא  רש"י  וכתב 

אפילו שולטנות קלה ודלה".

(עובדות והנהגות לבית בריסק ח"ד עמ' קצו)

עצם הקמת המדינה היא פסולה 
מעיקרה

כשדברו עסקנים עם מרן הגרי"ז זצ"ל בנוגע לפעולתם 

לשמירת השבת במדינה אמר להם מרן הגרי"ז זצ"ל: "אתם 

שמחים עם המדינה ורואים בה הישג והצלה לכלל ישראל 

אלא שברצונכם לתקנה, כדי שתהיה לכל הפחות עם אופי 

דתי...

אך לדידי כל עצם הקמת המדינה היא פסולה מעיקרה, 

ואין נפקא מינה בבשר חזיר אם ישנה סירכא או שנמצא 

שלם כדין"...

(עובדות והנהגות לבית בריסק ח"ד עמ' קצח)

מרן גאב"ד 
בריסק זי"ע

פרשת הזיוף
של מכתב מרן הגרי"ז מבריסק בענין הבחירות  

לכבוד עט"ר הגה"ק רשכבה"ג מרן ר' יואל טייטלבוים שליט"א גאב"ד פעיה"ק ת"ו  

אחרי דרישת שלו' הדרת קדושת מרן שליט"א 

כידוע כי הגאון החסיד ר' יצחק זאב סאלאווייציק זצוק"ל שלם היה בדעתו עמנו נבדל לחיים טובים, 
רועה היה עם רבני ועד הישיבות ודומיהם שהיו מקורבים ללבו רבני מדינתו ואשר היו צייתין וכייפין, והיו 
ענינים כללים שנגעו עד לבו כמו השמד שבצעו על ילדי טיהראן, חפירת קברי צדיקים קדושים ראשונים 
כמלאכים ופזור עצמות כדומן על פני השדה רח"ל, המזימה לייסד סנהדרין "היכל שלמה" אשר אראה 
בזה סכנה בגוף ונפש לשארית פליטת היהדות, ובסוף ימיו נפל  עליו גם פחד נורא מכלליות כבושו של 

המזרחי.

ובחושבו שהכח המצומצם של יהודי חוגנו אינו מספיק לערוך מלחמות כאלה ומצא את עצמו כמוכרח 
לקבל את הרבנים אלה איתו למלחמה, ולדעתי היתה זאת אחת הסיבות אשר לא גלה את עמדתו הברורה 
לצדנו, ואשר ניהל מלחמה גלוי' נגדם ונגד מעשיהם ודרכיהם הי' לו גם חשבון כי אותם הנהו עוצר בזה 

מהתגלגלות מהירה.

לדוגמא זוכר אני כי תיכף זמן מה אחר יסוד "החינוך העצמאי" נכנסו אצלו זצוק"ל נבלח"ט אני ור' 
אברהם ראטה הי"ו ודברנו איתו אודות נוראות הפירצה ועוררנו אותו לעשות מה שבכוחו נגד זה, והצטדק 
לפנינו בלשון הזה "תדעו נאמנה כי זה כמה חדשים שלא באו לביתי ואיני רואה אותם, משתמטים הם 
ממני בידעם את התנגדותי העצומה נגד זה וגם לא שומעים לי, הנה הג' רבי אליעזר ... ראש ישיבת ... היה 

אצלי והזהרתי לו שלא יחתום עמם והוא לא ציית לי וכן חתם עכ"ל.

וכשנדברו מאתנו עם ר' אליעזר הנ"ל הודה על פשעו ולא התפעל.

כן היה תמיד אומר ששומעים לו כל עוד שאינו אומר להם, אבל אם יאמר להם לא ישמעו לו ולמה 
ישחית את דבריו הנעימים וגם ללחום נגדם לא מצא את כוחו רב, ובחר מזה שתיקה והפקת התועלת 

כאשר הזכרתי למעלה.

רק ימים מספר לפני פטירתו והוא על ערש דוי בתקופת החולשה הרצה לפני כהדברים האלה "מ'טאר 
נישט זיצן לעבן צדיקים (כדאיתא להזכיר עווני באת) איך האב געדארפט זיצן אין א קליין ישוב מ'זאל 
פון מיר נישט וויסען, איך האב גערעכנט אז מיט דעם וואס איך האב, וועל איך מזכה זיין ירושלים עס איז 

אבער נישט אזוי ווי ירושלים פאדערט".

הבנתי את זה ממנו כמתוודה על עמדתו לעומת דרישת קנאי ירושלים עיה"ק. נחמתי אותו ודברתי 
על לבו כי ירושלים לא הפסידה מהימצאו בתוכה, הוא פעל הרבה להצלתה ועוד יפעל בעזה"י. והוא ענה 

אחרי, הלוואי.

הוא הצטדק לפני כמה פעמים מי אני שאצא בגלוי אין שומע לי, וגם זאת היא תכונת נפשו, וגם מצא 
דרך מנוסה שכל מה שפעל בחייו באופן גלוי לא הצליח ובדרכו הצנועה הצליח הרבה פעמים.

בנוגע לשאלת השתתפות בבחירות. תלמידיו המובהקים ומקורביו הנאמנים שידעו אותו ואת עמדתו 
ואת שיחותיו ואת דבריו החוצבים להבות אשר ידעו ברור שהתעמולה שעשו במכתב ממנו כאלו ח"ו 
התיר או היקל להשתתף בבחירות האלה הוא שקר וסילוף וזיוף, רבים מהם התבטאו שלומר כזאת על 
רבנו הוא שקר בולט נגד המציאות החי כמו להכחיש את השמש בצהרים. וגם בנו הבכור הגאון ר' יוסף 
להם  ענה  בבחירות,  להשתתף  אם  אותו  שאלו  זצוק"ל  אביו  מנאמני  מי  כאשר  שליט"א  סאלאווייציק 

באיסור מוחלט.

היו כאלה אשר אתמול נאמו תעמולני הבחירות ולמחר היו רשימת המספידים על אביו זצוק"ל, הגאון 
רבי יוסף דוב לא השתתף בהספד משום זה.

לאורם
10



לאורם
11

לאורם
10

בעזה"י פעיה"ק ירושלים תובב"א יום ה' טבת תש"כ לפ"ק

לכבוד ידידינו הנעלה רב הפעלים והמעשה הרה"ג הח' וכו' מוה"ר ר' יעקב הכהן שליט"א

אחד"ש מעכתה"ר

על דבר בקשת מעכתה"ר שמאת הביד"צ שליט"א יצא בירור על דבר מכתבו של הגה"ק רשכבה"ג 
ישראל  בית  המוני  את  לסחוב  שרצו  שאלה  דבריסק)  (הרב  זצוק"ל  סאלאווייצ'יק  הלוי  זאב  יצחק  ר' 
שישתתפו בהבחירות לכנסת המינים הכופרים והמורדים הנהגת המדינה, התעזרו במכתב זה לתעמולתם 
הטמאה כאילו הגה"ק הנ"ל זצוק"ל כתב וחתם מכתב זה בנוגע לבחירות מרימות יד בתורה הק', אלה של 

הנהגה הכופרת ומורדת זו של המדינה.

אנו הח"מ באים במקום ר' גרשון הי"ו להשיב למעכתה"ר על זה: למען הפק רצון מעכתה"ר הצענו לפני 
הביד"צ שליט"א שיקבלו עדי שמיעה מה ששמעו אודות מכתב זה מפי בניו הי"ו של הגה"ק הנ"ל זצוק"ל, 

אמנם הביד"צ לא קבלו הצעתינו זו.

אלא אם ברצונינו שיביאו את הענין לבירור על ידם הנם מוכנים להזמין את בני הגה"ק זצוק"ל לפניהם, 
שעל זה טרם הסכמנו. למה? כי להבנים הנ"ל הי"ו כמעט שאין להם מה להוסיף על מה שידוע ומפורסם, 
והכל יודעים כי המכתב הנ"ל הוא מכתב שאביהם זצוק"ל כתב ופרסם אותו בשנת תרפ"ח בנוגע להבחירות 
שבקהילתו קהילת "בריסק" שליט"א, ואת זה גם אלה שפרסמו מכתב זה למען תעמולתם מודים בזה. 
אלא שהללו אומרים כי הגה"ק הנ"ל זצוק"ל מסר להם העתק ממכתב זה והסכים על ידם שיפרסמו אותו 
גם בקשר לבחירות אלו של המדינה, מה שבניו של הגה"ק הנ"ל זצוק"ל אומרים שלא יודעים מזה לא ראו 
ולא שמעו זאת מאביהם זצוק"ל, הגם שהללו יכולים עוד לומר כי קבלו זאת מאביהם בשעה שאף אחד 
מבניו הי"ו לא היה אתו, אבל הרוצה לדעת את הנכון יכול להבין כי דבר זה הוא כמעט מהנמנע. בפרט 
בתאריך שלהי תמוז תשי"ט שהללו שמו על המכתב שאז הי' הגה"ק הנ"ל זצוק"ל כבר בתוקף חולשתו, 

וגם בניו כמעט שלא זזו מעל מטתו לא יום ולא לילה.

גם תלמידיו המובהקים של הגה"ק הנ"ל זצוק"ל יודעי שיטתו ושומעי מדברותיו עד ימיו האחרונים 
זצוק"ל את ההשתתפות בבחירות להנהגת המדינה,  הנ"ל  כי בשום אופן לא התיר הגה"ק  נאמנה  ידעו 
וכן עשו הלכה  ובפירוש אמרו כי ברור להם כשמש בצהרים כי כל תעלולת המכתב אין בו שום ממש 
למעשה שלא השתתפו בבחירות של המדינה על היסוד כי כל צירוף המכתב להבחירות של המדינה הוא 

שקר וזיוף מוחלט.

בפרט כי גם בניו הי"ו אישרו את זאת בזה שאף אחד מבניו ובני ביתו לא השתתפו בבחירות אלה.

אביו  כממלא מקום  שליט"א  לבנו הבכור  שפנה  זצוק"ל  הנ"ל  הגה"ק  של  לקולו  מהשומעים  מי  גם 
בשאלה אם ישתתף בבחירה, קיבל תשובתו לאיסור.

כל הנ"ל הנם דברים ברורים ידועים ומפורסמים עובדות חיות וקיימות, אין מכחיש אותם וגם אין מי 
שיכול להכחיש אותם, ואין אנו יודעים מה הבנים הי"ו יכולים להוסיף לנו בעדותם אצל הביד"צ והזמנת 
בני הגה"ק הנ"ל זצוק"ל לפני הביד"צ שליט"א לפי ראות עינינו את הענין המסיבות והעלול, אין צעד זה 

מוצא חן בעינינו, לכן טרם הסכמנו עליו.

ולמען הוציא עקמומיות מלבות מפקפקים כותבים אנו את מכתב זה והננו מאשרים את כל הכתוב בו 
בעדותינו מתוך ידיעתנו הברורה והמוחלטת, והננו אחראים על הנכונות בכל מה שכתבנו בעזה"י וזאת 

למודעי כי עדותינו לא נתרועעה ח"ו אפילו אצל מתנגדינו הכי גדולים ותהי' מספיקה גם למפקפקים. 

לנו באחריות שאף אחד מבני  ידיעה שנמסרה  לנו לפי  הננו מוצאים להזכיר שכמעט ברור  זאת  גם 
ישיבתו של הגה"ק הנ"ל זצוק"ל לא השתתפו בבחירה אסורה זו של המדינה.

נוטה  דעתינו  שאין  לבקשתו,  כתחליף  מכתבינו  את  לקבל  שישתדל  ממעכתה"כ  מבקשים  אנו 
כל  מכסים  לים  כמים  ד'  את  דעה  הארץ  ומלאה  וגו'  לעד  תכון  אמת  שפת  שיקויים  ויה"ר  למלאותה, 

הרשעה כולה כעשן תכלה ותמלוך אתה ד' לבדיך על כל מעשיך בב"א.

כעתירת וברכת ידידיך המברכים את מעכתה"ר באהבה רבה

עמרם ברש"י בלויא

ופעם אמר מרן הגרי"ז זצ"ל להרה"צ ר' עמרם בלוי זצ"ל, 

בגלל החילול  רק  "יש להדגיש שאין חסרונה של המדינה 

שבת והעבירות במעשה שהם עושים, כי אפילו אם אתה 

תהיה ראש הממשלה אסור להקים את המדינה"... 

לא על ידי המפלגות הדתיות בכנסת 
המינים תבוא ישועתינו

ידי המפלגות  כי לא על  זצ"ל הדגיש תמיד  מרן הגרי"ז 

הדתיות בכנסת המינים תבוא ישועתינו, משום שהציונים 

אפשר  ואי  שקר,  ימין  וימינם  שווא  דיבר  פיהם  הרשעים 

לסמוך על הבטחותיהם כלל, שכל חוקיהם אינם שווים אף 

את הנייר שנכתבו עליהם.

שעמדו  שונות  גזרות  מעלינו  להקל  שזכינו  מה  וכל 

על  שעומדים  והקנאים  העסקנים  בזכות  הוא  הפרק  על 

ולילה ומוסרים נפשם להעמיד חומת הדת  יומם  המשמר 

לא  כי  לרשעים  מראים  ובזה  עיניינים,  מיני  בכל  תילה  על 

ננוח ולא נשקוט עד שיבטלו הגזרות.

נמנעים  אנו  שתהא  סיבה  שמאיזה  אף  על  כי  ואמר 

להשתתף בהפגנות, חייבים אנו להכיר טובה לקנאי ירושלים 

ובראשם רבי עמרם בלוי, שבזכותם הצלחנו לפעול משהו 

למען שמירת הדת. ומאוד כעס על המזלזלים ומקטרגים 

על הקנאים, ואומרים עליהם שהם עושים חילול ה' וכדומה. 

ואמר שהמדבר בגנותם הוא חבר לאיש משחית והוא בכלל 

כת שונאי ה' כמבואר בשערי תשובה לרבינו יונה.

(עובדות והנהגות לבית בריסק ח"ד עמ' רג – מדברי 

חתנא דבי נשיאה הגאון הגדול רבי יחיאל מיכל פיינשטיין 

זצ"ל – "העדה" אלול תשמ"ג)

מעשה רב
וכשעניתי שנמנעתי מלהצביע, חייך מרן זצ"ל חיוך רחב 

אשר הביע שביעות רצונו מהימנעותי...

סיפר הגה"צ רבי וועלוו'ל איידלמן זצ"ל: ביום הבחירות 

בארץ  שהתקיים  המינים  לכנסת  הבחירות  מערכת  של 

עליתי ובאתי לבית מרן הגרי"ז זצ"ל ושאלתיו האם ללכת 

להצביע. ואולם מרן זצ"ל לא ענה לי דבר. ומתוך כך קיימתי 

בעצמו שב ואל תעשה.

זצ"ל  הגרי"ז  מרן  לפני  שוב  כשנתראתי  היום  למחרת 

והנה הוא ניגש אלי ושואל אותי כיצד התנהגתי למעשה, 

רחב  חיוך  זצ"ל  מרן  חייך  מלהצביע,  שנמנעתי  וכשעניתי 

אשר הביע שביעות רצונו מהימנעותי.

(עובדות והנהגות לבית בריסק)

האמינו לי כי אני מחזיק לגמרי 
בשיטתכם

הויואל  בעל  הקדוש  רבינו  הגיע  כאשר  תשט"ו  בשנת 

משה זי"ע לביקור בארץ ישראל הלך לבקר את רבני העיר 

רבינו  בביתו.  זצ"ל  הגרי"ז  את  לבקר  הגיע  הימים  באחד 

הרמ"א פריינד זצ"ל נתלווה אל רבינו הק' בעל ויוא"מ זי"ע 

התבודדו  מבריסק  הגאון  לבית  בהגיעם  אולם  בביקורו, 

שני ארזי הלבנון אדירי התורה בחדר נפרד כאשר אין איש 

אתם.

מאוחר יותר סיפר רבינו הרמ"א פריינד זיע"א כי בעמדו 

אז אצל הדלת, שמע האיך רבינו הק' בעל הויוא"מ זיע"א 

מתאונן בפני הגאון מבריסק זיע"א מדוע אינו מצטרף עמו 

לאיסור הבחירות והגאון מבריסק זיע"א השיב לו:

"גלבייט מיר אז איך האלט מיט אלעס מיט אייך, אבער 

ווייל אזוי האב איך נאך א  גיין אפן,  איך קען נישט ארויס 

ווארט ביי זיי". [האמינו לי כי אני מחזיק לגמרי בשיטתכם, אבל 

קצת  שומעים  עדיין  הם  כך  רק  כי  בגלוי,  נגדם  לצאת  יכול  איני 

בקולי"].

פרשת הזיוף
של מכתב מרן הגרי"ז מבריסק בענין הבחירות  

לאורם
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בבחירות להשתתף האיסור בחומר
המינים לכנסת

להיות הנכנס  שכל להלכה נתבאר כבר הדבר ובעיקר 

אחד שכל נוראים איסורים הרבה על עובר הכנסת חבר

יעבור ואל ביהרג הוא מהם ואחד

הע"ז  ועל ההשתתפות ועל השבועה ועל הכניסה  על

המסתעף המינות וכל ועל

לפני המלוכה עיקר על גם הנ"ל האיסורים מבלעדי וגם

שנתן במה יירא מי לא ז"ל המהר"ל שאג הוא ארי' כבר הזמן

אף בכל ר"ל ע"ז נהרג להיות שמד של חרוץ עליו משפט

כשנתוספו ק"ו של ב"ב וק"ו ממש, כשמד קשים עינויים מיני

וכ"ז למעלה, שהבאתי הנוראים האיסורים אלה כל עוד ע"ז

האמת. למבקשי לאמיתה של תורה להלכה ברור

קמ"ד) עמוד משה' - ('ויואל

הכניסה על
ואיסור כזה מינות בית היה לא העולם שנברא מיום

לתוכה ליכנס חמור

מינים, בית  הוא ה"כנסת" בית שאותו ודאי זה  והנה

גמורים מינים ואפיקורסים מתשעים אחוז שיותר שמלבד

מחשבות לחשוב זו בדעה לשם מתכנסין הדיעות, לכל

אותו של  התייסדותה וכל ח"ו, תורה לעקור אופן באיזה 

הכל ועניני' מעשי' חוקי' ומשפטי' כל עם הממשלתי הכינוס

והכינוס הבית מאותו ומשם בתוה"ק, גמורה כפירה הוא

ישראל, לארץ העולם. ובפרט וכפירה לכל מינות מתפשט

הילדים כל מטמאים הכנסת מאותו היוצאים החינוך ובחוקי

מטמאים וחוקותיהם ובשארי עניניהם ר"ל, וכפירה במינות

שמים לרחמי וצריכין הגדולים, עם הקטנים העם רוב

מיום בעולם כזה מינות בית היה לא ממש שריד, לנו להותיר

שם עושה אינו אם אף בלבד שם הכניסה וא"כ ארץ, הוסדה

מאד. חמור הוא משתתף עמם כלל ואינו מאומה

קט"ז) עמוד " - משה' ("'ויואל

על לעבור אף חמור איסור ה"כנסת" של דינו
אסור לראותו ואף לתוכו, ליכנס וכ"ש פתחו,

דאין ממש ודאי נפש פיקוח שאין לדינא במקום עכ"פ

שהוא הכנסת דאותו  אפיתחא  לעבור  אף  היתר שום

כמו אסור לראותו ואף לתוכו, ליכנס ומכש"כ מינים, בית

בבית מינים עכו"ם, ומכש"כ ז"ל כבית שהבאתי מהרמב"ם

הוא תלוי במקום סכנה ר"ל, אבל וגם מושך יותר שחמור 

ע"ז. בבית וחילוקים שהבאתי למעלה בדיעות

קי"ט) עמוד משה' - ('ויואל

כמו וחשיבות עילוי באופן הוא הכניסה אם
יעבור ואל ביהרג אסור אז הכנסת, חבר

להנצל מהריגה אך כשהכניסה לשם הוא כ"ז הוא אבל

להכישו ונחש להורגו אחריו שרודף בגמרא שאמרו ע"ד

חשיבות באופן הוא אם אבל להם, וחשיבות עילוי בזה שאין

כמבואר ואל יעבור, דיהרג באיסורא הוי לכו"ע להם ועילוי

וחשיבות עילוי להם ליתן לשם הנכנסים ע"כ אשר לעיל. כ"ז

אף בשביל לעשות כן שאסור איסורא שרי מלוכה הוא של

עמם להשתתף שם ההולכים אלו ומכש"כ מהריגה, להנצל

שזכו לחלקם הודי' ונותנים בשבועה עמהם ולהתקשר

עוברים בלבד הכניסה  בתחלת כבר ר"ל המלוכה  לאותה

יעבור. ואל דיהרג באיסורא

(שם)

כפירה הוא השבועות על העברה
ואל יעבור ביהרג גמורה והוא

רק הוא שהגאולה קראי בכמה שמבואר נתבאר וכבר

תורה מתן מקודם זה על  מוזהרין ואנו  הקב"ה של בידו

בלי אמונה התורה קבלת לידי לבוא וא"א תדע כדכתיב ידוע

שלוקחי המהר"ל דעת לכן  באורך, לעיל  כ"ז כמבואר זו

הקב"ה של  שבועות נגד הזמן קודם מעצמם הגאולה 

של גזירתו לבטל יכולים בשר  בזרוע שהמה וחושבים

המבואר כפי ובאמונה בתוה"ק גמורה כפירה הוא הקב"ה

המהר"ל דעת ע"כ המשיח, בביאת מכפירה גרע וזהו לעיל,

משומד, כדין יעבור ואל יהרג באיסור שהוא בהחלט ז"ל

בתוה"ק. מינות וכפירה בהם הענינים שיש כל כמו

צ"ב) עמוד - משה' ('ויואל

השבועה על
המלוכה וחוקיה קיום על להשבע צריך חבר הכנסת כל

צריך בה, שיכנס  טרם הכנסת חבר כל שהרי  ועוד

השבועה ואותה וחוקיה,  המלוכה על קיום קודם שישבע

בע"ז אינו בע"ז. דמודה ממודה הרבה יותר בעצמה גרועה

בשבועה. הודאה בעלמא, וזה הוי דיבורא אלא

ק"ד) עמוד - משה' ('ויואל

ועקירת הדת כפירה על הוא נשבע

לחוקותיהם, נשבע  שהוא ממה  עכשיו מדבר  ואינני

המה מינים וכופרים אחוז מתשעים רובם ככולם יותר אשר

הנשבע התורה כולה, שבודאי כל ומתכוננים לעקור ח"ו ר"ל

החוק כפי דיעותיהם רוב  עפ"י שיחוקקו  מה לחוקיהם

השבועה כי ר"ל הדת ועקירת לכפירה נשבע הוא שלהם

ועד מהחל שלהם החוקים שכל ובפרט חוקיהם, כל כוללת

להלן. מזה אדבר כאשר השי"ת ונגד תוה"ק נגד המה כלה

(שם)

השבועות על בהעברה שישתתף נשבע הוא

חמור מאוד, ענין הוא המלוכה עצם על גם לישבע אבל

השי"ת את מאוד המנאצת למעשה נשבע הוא שהרי

גם קץ, עת עד הגלות על נשבע הקב"ה הקדושה, ותורתו

אנו משובעין גם הקץ, את ידחקו שלא את ישראל השביע

בתוה"ק ובדרכי כפירה בו שיש מה כל על סיני ועומדין מהר

ידו שיהי' השבועות  אלו מכל בהיפך נשבע והוא  השי"ת

אינו שהקב"ה בשביל השבועות, אלו כל על העוברים עם

הכתוב כמאמר התורה, כל על לעבור בחירה מבעל מונע

מנסה כי ואומר וימלטו, האלקים בחנו זדים מאשרים

שהוא הדרך אותו על נשבע הוא ולכן אתכם, אלקיכם

מינות ר"ל. בודאי דרך

ק"ה) עמוד - משה' ('ויואל

זו משבועה למנוע נפש מסירת צריך

יהי' אם לא אף בלבד שבועה אותה שעל שום ספק ואין

מפיו להוציא שלא ממש נפש  מסירת  צריך הכנסת חבר

האמירה על דגם  קנ"ז בסי'  הטור  כתב  והרי כזו,  שבועה

בהריגה נפשו למסור מחויב עכו"ם שהוא לומר בלבד

וכופר לדתם מודה עכו"ם שהוא אומר שהוא דבמה בשביל

מודה דהוי ולדתם המינות לדרך כשנשבע ומכש"כ בעיקר,

במינות וכפירה בעיקר.

(שם)

ההשתתפות על

שותפין הבחירות נעשין ההולכים אל כל גם
בעצם גם ואל יעבור, של יהרג האיסורים לכל
הטמאה בע"ז כבר הוא מודה הבחירה פעולת

הלזו

הבחירות, אל לילך האיסור חומר להבין נוכל ומעתה

העבירות כל על עור לפני על בזה שעוברים שמלבד

להיות חברי הכנסת אפשר להם כי אי שעושין חברי הכנסת,

הבוחרים, של כוחם באי והמה הבוחרים, קולות ע"י אלא

האיסורים לכל והגורמים המביאים המה הבוחרים א"כ

וכל הקץ לפני השבועה על והעברה ומינות ע"ז בהם שיש

הבחירות אל שהולך עצמו בזה גם אבל מאלה, המסתעף

הוא בזה עצמו הלזו הטמאה השררה אל באי כח לשלוח

באמצעות באי שותף ג"כ ונעשה הלזו הטמאה מודה בע"ז

יירא הטמא, ומי לא במקום שמה אשר המה יושבים כוחו

חמורים באיסורין ולהשתתף  בע"ז מודה  להיות לנפשו

פורה ראש שורש והוא כולה, התורה מכל כאלה שחמורים

האמונה בהניאוץ ע"י בעוה"ר הדור פירצות של כל ולענה

הקדושה ותורתו השי"ת מנאצי ע"י הנעשה והנורא הגדול

ופדות גאולתינו המעכבת ר"ל  מינות של מלכות בכח

מיני וכל ובגשמיות ברוחניות והנמהר המר מגלות נפשינו

ישמרנו. מזה השם צרורות הנמשכין צרות

קמ"ד) עמוד משה' - ('ויואל

יעבור ואל ביהרג עוברים הכנסת חברי כל
לע"ז שמשתתפים

לע"ז שותפים המה זו בממשלה המשתתפים כל כן ואם

בא ואף אלו הי' יעבור, ואל דיהרג איסורא ועוברים בזה על

בממשלתם עושים והיו הגאולה זמן הגיע וכבר ומשיח אלי'

את לבער שלא העון אותו מלבד ומצותיה התורה חוקי כל

במלכותם להשתתף אסור הי' ממשלתם, שתחת הע"ז

כן שיהי' לדבר מציאות אין אך יעבור, ואל דיהרג באיסורא

בממשלת התורה.

(שם)

יעבור ואל ביהרג והוא עכו"ם חוקי חוקיה כל
בזה שותף להיות

ישראל את לכוף עכו"ם חוקי המחוקקים זה ולפי

אף ועריות, ונפשות  ממונות  בדיני הן  דבר בכל  לחוקיהם

במשפטיהם אותם, אבל המשרתים רבנים ודיינים להם שיש

את התוה"ק, לגמרי עוזבים ובכוונה עכו"ם רק בחוקי רוצים

יואל אל היה אשר ה' דבר
המאירה האלקים אספקלריה איש מרן מפי יצאו אשר מלהבות קודש אש דברות

הגולה כל בני רבן של צבאות הדומה למלאך ה' הרב

זצוק"ל טייטלבוים רבי יואל האלקי הקדוש הגאון
קדישא דארעא ומרא סאטמאר אבדק"ק

לאורם
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לאורם
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בשביל תאות ממונו, בערכאות מהילוך גרוע הרבה יותר זה

אלא אינו הממון תאות בשביל  בערכאות  כשהולך דאילו

וגידוף חירוף הוא  זה אבל הדמיון, בכ"ף וגידוף  כחירוף

נח בני כי מצוה בזה מקיימין  כן העושין  והאומות ממש,

עכו"ם ואדרבה התוה"ק, את קבלו  ולא הדינים על נצטוו

לעשות ככה על חייב מיתה, אם כן נצטוו רק בתורה העוסק

ישראל אבל המצוה, בזה ומקיימין שכלם כפי דינים להם

מבעטים ואם העמים, ונבחרו בזה מכל התוה"ק את שקבלו

ודאי כפירה גמורה זה הרי עכו"ם חוקי בתוה"ק לחוקק להם

ואל דיהרג בלבד איסורא הענין בזה שיש  וברור בתוה"ק,

כך שדינם בזה שיש האחרים האיסורים מלבד יעבור,

שנתייסדה הכנסת אותה חברי וכל למעלה, שכתבתי כמו

והיעלה הזה, הנורא באיסור שותפים המה האלה בחוקים

עמם. להשתתף היתר איזה בזה שיהי' הדעת על

קי"ג) עמוד משה' - ('ויואל

לבקש - א"א הלכה מדינת ולא מדינת חוק הוא
חוקי עפ"י רק התוה"ק חוקי עפ"י דבר שום

הדעמוקראטיע

צורך שאין שאומרים בפירוש יותר מה גרוע עוד אבל

ממשלת בדבריהם שעשו יוצא ומפורש להתוה"ק כלל, ח"ו

ואף התורה, בחוקי  ולא מדינה בחוקי רק באה"ק  ישראל

לדת הנוגע ענין איזה שם כשמבקשים שבכנסת הדתיים

חוק הדעמוקראטי', שמבקשים ואומרים רק תוה"ק

צורך שאין שאומרים בפירוש יותר מה גרוע עוד אבל

ממשלת בדבריהם שעשו יוצא ומפורש להתוה"ק כלל, ח"ו

ואף תורה, בחוקי ולא מדינה  בחוקי  רק באה"ק ישראל

לדת הנוגע ענין איזה שם כשמבקשים שבכנסת הדתיים

ואי הדעמקראצי', חוק  שמבקשים רק  ואומרים תוה"ק

שבזה דיני התורה, בזכות שמבקשים שם כלל לומר אפשר

מינות של אלא מדינה תורה בלי שהיא מדינה מודי כולהו

שאי מזה מלאה התוה"ק שכל יודעין והכל ר"ל, וכפירה

עמדתם צווח והכתוב בלא תורה, ישראל לארץ לבוא אפשר

תירשו, בתמי'. והארץ בחרבכם וגו'

(שם)

חוקיהם בכל הוא שותף גמור הכנסת חבר כל
שם אינו אם אף מעשיהם פרטי ובכל

להשתתף היתר איזה שיהי' הדעת על היעלה ומעתה

בזה שיש ובפרט כ"כ, חמורה לעבירה דהו כל בשותפות אף

באיזו המשתתף כל כי ספק שום ואין ר"ל, וכפירה מינות גם

היות שלפי החוק צריך כי וגם עבירה דינו כשאר השותפין.

לעשות א"א להם זה שבלא הנבחרים, אותו מספר להיות

מאותן הוא המספר באותו משרה המקבל כל א"כ חוק, שום

ואחד אחד והוי כל שעושים, החוקים נעשו כל ידם שעל

כלה אף ועד מהחל מעשיהם פרטי בכל גמור מהם שותף

שמבלעדו המספר באותו היו כולם כי שם, שאיננו בשעה

אחד מינה בין ואין נפקא מחוקי הממשלה, לשום חוק א"א

לחבירו.

ק"ד) עמוד - משה' ('ויואל

המינות על

שלא להריגה עצמו למסור מחויב אחד כל
אם אפי' ר"ל בכפירה מודה שהוא עליו יחשבו

כלל אמת אינו

לומר שהוא עכו"ם לאדם אסור קנ"ז ומבואר בטור סי'

מודה הרי שהוא עכו"ם אומר שהוא יהרגוהו דכיון שלא כדי

עושה שום שאינו בזה שאף והרי עכ"ל. בעיקר לדתם וכופר

לא בו ואין גמור שקר שהוא בעלמא דיבורא אלא מעשה

מכל הריגה, של פחד בשביל כן אומר אלא מקצתי' ולא מיני'

דהוי לדתם שמודה עליו חושבין זו אמירה שע"י כיון מקום

ענין עליו יחשבו שלא להריגה נפשו למסור מחויב כפירה,

מן דיציאה דכיון המהר"ל דעת לפי"ז ומובן ר"ל, כפירה של

אם אף ובאמונה לכן כפירה בתוה"ק הוי קודם הזמן הגלות

כמאן ואונסא ר"ל הריגה של כפי' מחמת אפילו זאת עושה

שמחויב כפירה עניני  כשאר הוי מקום מכל  עביד, דלא

אך אלא כלום בלבו שאין  במה אף להריגה  עצמו למסור

ומוטל ר"ל, בכפירה שמודה  עליו יחשבו  שלא זה בשביל

כל. לעיני ממש נפש במסירת האמונה לפרסם עלינו

צב) עמוד - משה' ('ויואל

ואיך על הדת המעבירה ממשלת מינות הוא
ביניהם להשתתף הדעת על יעלה

של לעומקן ירד שלא מי  שאף בעיני  נשגבה ופליאה

לקיחת של  הרעיון עצם שגם בזה להתבונן הדברים 

כפירה היא בתוה"ק שהובטחה הגאולה בוא טרם ממשלה

יוצא מפורש שהבאתי כמו יעבור ואל ביהרג והא בתוה"ק

המינות הכי היא ממשלת שבלאו המהר"ל, אבל כיון בדברי

עוד יטעו ח"ו, האיך תורה אין הדת באומרים על ומעבירה

להשתתף להיות חבר הדעת להתיר על בזה, והאיך יעלה

ביניהם.

קט"ז) עמוד משה' - ('ויואל

ואפיקורסים, מינים בממשלת וחומר קל
של תנועה אפי' להראות להם ונורא שאיום

הסכמה

המינות מלכות באותו ק"ו של בנו בן וחומר קל כן ואם

כל על להעביר ומדיחים המסיתים ואפיקורסים מינים של

ובודאי אינם בכלל אחיך, לגמרי, שלכל הפוסקים האמונה

וכל בישראל, התמנות  מיני  לכל פסולים  התוה"ק  שעפ"י

באיסור הוא המלוכה עצם גם ומינות, עכו"ם חוקי חוקי'

שאר מלבד ר"ל, בשרכם את  מתיר  אני עונש בו שיש

להלן עוד יתבאר וכאשר כתבתי כאשר נוראים איסורים

איזה אפילו להראות שאיום ונורא הוא ספק אין באריכות,

ח"ו שברצונם הטמאה המלוכה לאותה הסכמה של תנועה

מה שעושין בפרט יצילנו, השי"ת ישראל, את כלל לטמא

המלוכה לאותה בשבועה עמהם שמתקשרין הכנסת חברי

כל לעיני הזאת הרעה תועבה את ומכשירין המנאצת

את לתאר מלים די ואין מהכיל היריעה קצרה ישראל,

להלן. עוד ויתבאר בזה, שעושין הנורא הניאוץ

ק"ו) עמוד - משה' ('ויואל

השבועות על ההעברה על
כלפעולה שלדחיקתהקץ הוא כפירהבאמונה ובהשגחה

משה בתורת חלק לו ואין

וממשלה גאולה שלקיחת נתבאר שכבר בהך שכן ומכל

שלא הי' אפרים ואף בבני כפירה בהשגחה, הוי קודם הזמן

הזמן, הגיע שכבר חשבון להם  שהי' טעות מחמת אלא

וכבר באלקים,  האמינו לא כי הפסוק עליהם אעפ"כ כתב

שחשבו שכתב הטעם דאף יפה לעיל דברי המהר"ש הבאתי

השי"ת שאך כמה קראי שיש כיון מכל מקום הזמן, שהגיע

נגד בשר בזה בזרוע שעושים בעצמם הוי מה הגואל, הוא

שאין שכתב בא פרשת סוף הרמב"ן דברי והבאתי האמונה.

דברינו ומקרינו בכל שנאמין עד משה חלק בתורת לאדם

ע"כ, וכו'  עולם  של ומנהגו  טבע בהם  אין נסים  שכולם 

ענינינו בכל  גשמיות פעולות לעשות צריכים שאנו  ומה

יברכך ה' למען הכ' שאמר הבוי"ת גזר שכן בשביל הוא רק

כתב הלבבות תעשה, והחובת ידך אשר מעשה בכל אלהיך

התורה אסרה שבפירוש הגאולה בעניני אמנם לזה, טעמים

והוי הקץ דחיקת של כל שהוא זיז שום לעשות הקדושה

משה. בתורת חלק לו ואין האמונה נגד לגמרי בזה העושה

צ"ב) עמוד - משה' ('ויואל

רק מה הגאולה אחר לזכות אל זכות אין לנו
הלוקחים כל - הגאולה על וממתינים שיושבים

הגאולה מעכבים המינות במלכות חבל

גאולתינו המעכב הוא המתועב הרעיון אותו כי ברור וזה

ילקוט המדרש דברי  בפנים  הבאתי  כאשר  נפשנו,  ופדות

פרע לכם למשמרת, מי לכם והי' עה"כ רמז קצ"ו פרשת בא

בני וכו',  מיון לכם  פרע מי וכו', ואסתר מרדכי  וכו' ממדי 

והי' נטרונא, רביעית, ממלכות לכם פורע מי וכו', חשמונאים

מהבהבה תבעיני' לא נא, ממנו תאכלו אל למשמרת לכם

לשמור שצריכין פי' נטרונא, מהמג"א רענן הזית שם ופי'

אותם תבקשו לאכול אל פי' מהבהבה לא תבעיני' ולהמתין,

שאין בזה ומבואר צרכו. כל צלוי שאינו כלומר בהבהוב,

הזכות אותו אלא הגלות, מן לצאת אחר זכות עכשיו לנו

מגאולה להנות ושלא  ח"ו לאכול שלא ולהמתין  לשמור

הלוקחים חבל אותם כן כל הזמן. ואם קודם כזאת הבאה

נגד הנעשית מהתועבה עמהם ואוכלים ובממשלתם בהם

את המעכבים המה הן נא,  ממנו תאכלו  אל של האזהרה

הגאולה.

ח') עמוד - משה' ('ויואל

ומר יותר מזה אין ענין רע

דוד בן יבוא שלא מבואר בגמ' הפי', הנה שיהי' איך ויהי'

נמצא ולא ודלה שבישראל קלה ממשלה אף כל שתכלה עד

בקיום חבל לו שיש מי שכל ברור ע"כ בש"ס, ע"ז חולק שום

המשיח המעכבים ביאת מן להיות חבל המלכות נוטל אותו

ר"ל. מזה ומר רע ענין אין אשר

פ"ט) עמוד ח"א מכתבים' יואל ('דברי

חברי כל היו אם אפי' אסורה המדינה עצם
גמורים צדיקים הכנסת

חברי היו אלו שאף קודם לבאר ראיתי האלו ובפרקים

ונורא ליקח איום פלילי עון הוא וקדושים, הכנסת צדיקים

נתבאר כבר כאשר הזמן, שהגיע טרם וממשלה גאולה

אף ישראל כל על חל הקץ על והעברה השבועה שאיסור

לצדיקים גמורים.

ק"ג) עמוד - משה' ('ויואל

זרה העבודה על

זו, בע"ז מודים המה הבחירות אל ההולכים כל
הנ"ל האיסורים בכל שותפים כן גם ונעשים

להלכה ברור הוא כי האמת למבקשי לעצמו עד והאמת

האיסורין כל הוא ואיום נורא כי ופקפוק ספק שום בלי

חבר להיות זו בהם בהשתתפות שיש שהבאתי החמורים

ההם הוא ביהרג מהאיסורים ואחד אחד הכנסת, אשר כל

כחם באי ונבחרים הבחירות אל ההולכים וכל יעבור, ואל

המה מודים הנה הטמאה הכנסת באותו ידם להשתתף על

רשעים של הכינוס לאותו שותפים בזה נעשים גם זו, בע"ז

הכנסת, חברי יושבים שמה של הבוחרים ושמם מכוחם כי

כל אבות של הטומאה אבי אבות אל שותפות ונעשה הכל

למיניהם. הנזיקין

קע"ה) עמוד משה' - ('ויואל

אפשר שאי בחירות לאיסור טעמים עוד יש
כדאי ואיסור איסור כל - הכתב על להעלות

חומר הענין לעצמו להבין

לחומר טעמים הרבה הבאתי שכתבתי המעט ובזה

אל הליכה ושל אליהם התחברות של הנורא האיסור

להעלות מה שאי אפשר יותר הרבה ויש בזה עוד הבחירות,

עלהגליון,אבלאםגםמישהואיערערעלהדבריםשכתבתי,

די שכתבתי, ממה אחד טעם אלא לו ישאיר לא אם אף

שכתבתי כל מה לדעתי אבל בזה. שיש חומר האיסור להבין

אלא עצמי, מדעת כתבתי כלום כי לא ברורים, דברים המה

והאחרונים הראשונים וגדולי חכז"ל מדברי הכל לקטתי

דבריהם ז"ל. וביאור בקצת הסבר

י"א) עמוד - משה' ('ויואל
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ושוב  בחירות, לימי קרוב אנו נמצאים חיים: שוב

ומהרהרים ישבנו, עליו ספסל אותו על אנו יושבים

זמן כמה לפני באמת ודעות, הרהורים אותם את שוב

היה? זה

לפני כשלש שנים. בערל:

לנגד עומדים  עדיין אז לי שאמרת דבריך  חיים: 

וכן אתך, הצדק אין כי הנני סבור הפעם זאת אך עיני,

העומדים  ה-18  לכנסת בבחירות להשתתף חייבים

לפני מדוע: לך להסביר אחד רגע לי ותן לקראתנו,

להצביע רוצה אינו הציבור כי לי אמרת שנים שלש

שבעתיים נכון שהפעם הוא אז הרי נכן היה זה ואם

רצון לצאת כלל ממורמר ומאוכזב, ואין ושבע, הציבור

כשבוע אנו עומדים פלא זה  וראה להצביע, מהבית

היו כמו  כמעט, תעמולה אפי' ואין הבחירות לפני 

שלא כדי אומר אני מאליהם, ולכן מובנים המנדטים

יאמרו מה כי מוכרחים לצאת ולהצביע, ה' חילול יהיה

המנדטים מספר  ירדו אלה בבחירות אם החילונים 

שונות, מגזירות גזירות עלינו יוסיפו הרי החרדיים,

להצביע. חובה כי הברורה דעתי ולכן

הרבה  השתנה שהלך מחשבתך לא רואה בערל: אני

לאמיתותם דברים ולבדוק להעמיק במקום מאז,

אותך שואל אני בלבד, השטח  פני את אתה רואה

הקרירות לדעתך האם כך? סתם אדיש הציבור האם

סכום באותו שנזכה מופרז עצמי בטחון פרי הנה

כי יודע אתה הרי גם בפעם הקודמת? כמו מנדטים

המלחמה יודע כי אתה בניקל, וגם כך מגיע כל לא זה

הזאת הקרירות לדעתך למה כן ואם קול, כל על היא

כל חוצות? החוגגת בראש

תגיד  ועוד חותר אתה לאן יודע אני אמת חיים: 

בתחילת בירושלים שהתקיימו  לעירייה  שהבחירות

האדישות, אבל לטובת הכף את שהכריעו השנה הם

בצד את כל החשבונות הקטנים כדאי שנניח לא האם

העתיד? למען ונדאג

אתה  האם מדבר?  אתה עתיד איזה  על בערל: 

הבחירות לכל משתתפי יצא מה טובה לי לומר יכול

זכה אי מי האם הקודמת? בפעם מהצבעתם העיוורת

כלשהו? הנאה לטובת

זאת  בקדנציה הרי מדבר אתה איך ודאי, חיים: 

הצלת אומר שזה החרדי, החינוך חוק את העבירו

אין האם טוטאלית, סגירה מסכנת הקטנות הישיבות

די? זה

תעמולת  הרבה כבר שקראת רואה אני בערל: 

נראה אכן האם חומר רב בעניין, כבר ובלעת בחירות

אם הקטנות? הישיבות למען במשהו שהטיבו כי לך

היניק הישבה בו לומד בנך לך לגשת אל ראש כדאי כן

יש הנאה טובת אם פיו את נא ושאל הי"ו וחכים

הרבנים כל הרי זה, התורה מחוק למוסדות או לישיבה

לכנסת הנציגים את ששולחים הרבנים וגם כולם

שהוא חוק הינו החוק כי ואומרים מרה צועקים

הזה החוק שעולל מה את וכי לתקון, יוכל לא מעוות

לתקן. שנים יוכלו לא

כולם  הרי עובדה אבל כך, על שמעתי חיים: אכן

בירכו על החוק.

עצמם,  ברכו את עצמם בירך? הנציגים בערל: מי

לאורם
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את הישיבות להניח ומתחנן זועק עולם התורה אבל

החוק עד שהיה כפי ובדמותם כמתכונתם הקטנות

כי גם לא נורא מה לזמן תקציבים ואם לא יהיו הזה,

אי כי יבינו הם גם הרי דרכינו על עקשנות נראה אם

לחוק בהסכמתנו כאלו, בדברים אותנו לכופף אפשר

בשיטת הסלאמי, ועוד עוד לדרוש דלת פתחנו להם זה

יום. יודע מה ילד ומי

הרבה  עוד  יש הרי אבל  צודק,  שאתה נגיד  חיים: 

הם הרי הציבור, לטובת ופועלים פעלו שהם דברים

דואגים הם התורה, בדרך מהדרין לתחבורה דואגים

לציבור. לדיור

בדיור  הרי דיור, ואיזה תחבורה איזה אוי! בערל: אוי

דירה נבנה ולא אין מאד, רב זמן כבר פועלים אינם

אומרת עוד עקשנית ושמועה בהשתדלותם, אחת

בבית דירות  עוד לבניית שהפריעו אלה היו הם  כי

שאינו ציבור  עבור לכאורה מיועד היה זה כי  שמש

לא אני מהדרין, תחבורה ובענין המפלגה, בתלם הולך

שכנך אל תגש אם תעשה טוב אבל לך להגיד רוצה

ראשון מכלי ותשמע מהדרין בועדת הרבה העוסק צ.

המהדרין, תחבורת או לרעת לטובת פועלים הם מה

הנציגים מפחד  רם בקול ושלא שבשקט חושב  אני

המה העיקריים ומי המפריעים המה מי יגיד לך הוא

תבדוק כהלכה, התחבורה  בגלגלי מקלות  התוקעים

אצל לא אם לפרסום במה אגד מוצאת מי אצל בעצמך

שאינם מכבר ידוע הזה הדבר המפלגתית, העיתונות

הפעולה שיתוף אילולי מחריבים, אלא מתקנים

הרי החילוניים  האינטרסנטיים הגורמים עם שלהם 

בהסעה לחיידר ובניך לכולל  נוסע  כבר היית שמזמן

הטוב במקרה נשים בעזרת  ולא  ומהודרת כשרה

טוב. הפחות במקרה מכוער ובמדרחוב

גם  ישראל גדולי אבל צודק, שאתה נגיד חיים: 

להצביע. זה והם הורו את יודעים

יודעים  כן  ישראל גדולי מה יודע לא  אני בערל: 

להמציא טוב המפלגה לעסקני נודעים, לא גדולי ומה

מכירים אינם ויותר הבחירות לצורך ישראל גדולי את

גדולי אבל רבו דעת לפי פועל נציג כל אמת בהם,

להם אין ישראל גדולי וכמועצת  בכללות ישראל

בירושלים שקרה נא מה המהלכים, וראה על השפעה

לעירה. בבחירות

מדי. כאוב הוא הנושא, את תפתח אל חיים:

המהלכים  כל על ראיה זה אבל לי, גם בערל: נכון,

ישראל גדולי דעת מתואמים הם עם כמה עד שלהם

שליט"א, הישיבות וראשי האדמו"רים ורבנן מרנן

שני ישבו הקודמות בבחירות  אם  משהו: לך ואגיד

לא זה את גם הזאת שבפעם הרי יחד המועצות

מחרימים היומיים בעיתונים וגם לעשות, הצליחו

מאחד השמצות זולות עד כדי השני אחד את הנציגים

אלמוני, עם מדבר יודעים שפלוני לא וכולם למשנהו,

המפלגה וכל  יחד גם  שניהם  עם  מדבר  לא ופלמוני 

קטנים לחלקיקים ומבותרת מפולגת היא כן כשמה

הכי למפלגה זאת כחגבים, בעינינו בלתי נראים, ונהי

מישהו נצביע?  לא אם יקרה מה להצביע? צריכים 

שיש גם ומה שלא, אופן בכל  לי נראה מזה יפסיד

רע. העבודה לא את העושים נציגים אחרים

שהיו  ממה שליש הביאו הרי האלו חיים: הנציגים

להביא? יכולים שלנו הנציגים

הבטחה  תמורת נכנסו שרון לקואליציית בערל: גם

לא  זה את וגם לי, נדמה ל-4 שנים מליון ש"ח 290 של

מה על יודע אני אל אז בי, בוגד זכרוני לא אם קבלו

הקודמת בפעם הרי ובכלל שלנו, הנציגים כועסים

לא אם אחרת, דרך לנסות כשאי שאולי לך אמרתי

לנו שמגיע מה את לנו יתנו אולי כעלוקות נצטייר

נתיישב ולא את העיניים נוציא להם לא אולי בצדק,

תחשוב ואולי לנפשנו, יניחו המדינה של השיבר על

יקל הפרק על העולה עניין  בכל  דעה נביע לא אם

לנו?

הקודמת  בשיחה כאמור זה את הצעת חיים: 

רודפים הרי זה לא נראה לי מעשי, אבל לנו שהייתה

ואם ומצוות, ושומרי תורה היותנו חרדים בגלל אותנו

הגיוני?!. נראה לך זה מהם? כשנפרד יניחו לנו למה כן

שהם  מרגישים החילונים  איך, ועוד  הגיוני בערל: 

בקרבות למות בניהם את שולחים הם המדינה, את בנו

נניח אם הדם, את להם מוצצים ואנחנו עזה, בסמטאות

לדרוש ולעמד על נוכל המדינה להם בשלהם בהנהגת

את מקבלים הערבים וגם פרלמנטארי, חוץ כגוף שלנו

דרך המפלגות. ולא שמגיע להם, מה

ויותר!  יותר מקצין אתה לפעם מפעם חיים: 

הרי כי אומר, שאתה במה משהו שיש לי נראה אגב

הייתה לאחרונה המפלגה עסקני של פעולותיהם

גם ועכשיו העבודה בשוק בצבא החרדים את לשלב

אנו שגם החילונים שירגישו כדי ואחיד, כללי בלימוד

משהו. מגיע לנו וגם מהמדינה חלק

אל  הגעת הבעיה, נקודת  בדיוק  זה נכון, בערל: 

צריכים אותה התורפה נקודת  וזו הבעיה ליבת

אחד חשבון עשיתי זה ובגלל ולהסביר. לחדד אנו

כלשהי הנאה טובת לי אין גם כי וראיתי אחד ועוד

כולה, החרדית ליהדות ולא לי לא לבחירות, מההליכה

בשבת נוסעת לא אלעל שאם הרי לפרט תרצה ואפ

הועדה של פעולה זה תברר) לך נוסעת, אינה אכן (אם

קדישא אתרא זה שכבי חיטוטי הפסקת השבת, למען

יש ולך שלי ומה הקדמונים, קברי למען והפעילים

של הנמרצת פעילותם בגלל בכלל זה כשר טלפון

למען הועד  ועסקני תקשורת לעניני הרבנים וועדת 

שחץ פרסומי  להסרת גם הדואגים המחנה טוהר 

כלום, ולא והנציגים המפלגות לבין בינם ואין ותועבה,

רעש לעורר פעם מדי בהפ נעזרים אולי תיתי ומהיכי

אני סבור ולהיפך; מזה, וכו' וכו', יותר לא אבל ומהומה

הציבור, לכלל עצום, ואני עוד גורם רעה נזק כאן שיש

ולא לשבת בבית לי מוטב הזאת? ולצרה מה לי כן ואם

שמעולם דברים נעשו שבגללי אח"כ הלב את לאכול

ישראל גדולי שכל יודע ואני אתם, מסכים הייתי לא

אתם. מסכימים לא

מתמיד  יותר הפעם אותי, שכנעת הפעם חיים: גם

הפעם ממני גם ואחסוך הבאות אצביע בבחירות לא

כישלונם למראה הלב ואכילת המצפון נקיפות את

ומעשיהם. הנציגים של

אך  קטן  משהו לך להוסיף לי תרשה אם  בערל: 

הנציגות האם לי  ותגיד  בעינים לי  תסתכל  מהותי,

או החרדית ליהדות ויקר כבוד מוסיפה החרדית

נטו, הבחירות למען פועלים  הנציגים  הרי ההיפך?

להכשלת כוחם  בכל יפעלו הנכון בצד לא הוא  ואם

ואין ידועות גם יחד והעובדות קדוש והחוב הבחירות

להתייחס רוצה איני  גם וכך אליהם להיכנס  ברצוני

המחלוקת וכו', מחול  כבודו אין של  הקמפיין לכל

גם תרצה לדעת ואם קודם, שאמרתי שם כמו חוגגת

ובכתה עליהם עוד לריב א' אפשר שבכתה דברים על

מחלוקת שהיתה ידעת האם בהם, מתביישים כבר ד'

כמו דבר ממשי בגלל התעמולה את התחלת שעיכבה

של תקציבי המכובד שיזכה בנתח יהיה הפרסומאי מי

מבוגרים לאנשים הגיוני  לך נראה  זה הפרסום?

הכלל!, ועל  העתיד על דבריהם לפי כך החושבים 

ואף אלו שהצביעו מבין שגם גם בחשבון קח ולסיום

ואומרים שהפסיקו רבים יש בעבר, להצביע הורו

כי הדבר שברור הרי להצביע, שלא לקחם לשומעי

מהצבעה. להמנע צריך

שהקדשת  לך ותודה ברורים, הדברים טוב, חיים: 

כח. יישר אותם, לי להבהיר מזמנך

שיח
אגודאי

כחומר למחשבה הננו
מביאים לפני הקורא
דין והפיקח המפוכח
אנשי שני בין ודברים
לבחירות ביחס אגו"י
הפרק העומדות על

לאורם
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לא
משתתפים 

בבחירות האחריות מחייבת!

את  שהרסו  שאלו  תחשוב  האם 
הכנסת  ע"י  החינוך  מוסדות  כל 
ליבה  תוכניות  נכריה  הגפן  סורי 
ומיצ"ב ישמרו על טהרת החינוך?
רוצה אתה להיות  לך, אם  יקרים  ילדיך  אם חינוך 
בטוח שלא ישתלטו אנשי השלטון בחסות החכ"ים 
המחנה  ויהיה  החינוך,  מוסדות  כל  על  החרדיים 
על  אחריות  קח  תצביע.  אל  לפליטה.  הנשאר 

חינוכם של ילדיך ושל כלל ילדי ישראל

מי ישמור על 
טהרת חינוך 

ילדינו?

בשמחה רבה הננו להודיע על הקמת הקו 
החדש, קול היהדות, שבו ניתן לשמוע דרשות 
וכנסים ממרנן ורבנן גדולי ישראל נ"ע, בענין 

האיסור החמור של השתתפות בבחירות
 בטלפון:

073-2411700
הן באידיש הן בלשון קודש

קול היהדות
דבר רבותינו גדולי הדורות נ"ע

לא
משתתפים 

בבחירות האחריות מחייבת!

כן, עתיד הילדים יקר לליבנו!
המחיר שנשלם אם ח"ו נתחבר לרשעים יכול להיות יקר מדי, ילדים תמימים אינם 
מבינים מה בין רשע הנוסע ברכב שרד איתו מותר להתחבר, ולמה עם חברים 
רעים בשכונה אסור להתחבר, הבחירות יכולים לטשטש להם את הגבולות בין 

ציות מוחלט לגדולי ישראל לנהירה אחר ההמון ורוח הרחוב.
המנע מבחירות ואל תצביע, הראה לילדיך הטהורים כי אין שום היתר להתחבר לרשעים 

ולכבדם, בנה להם מסך מבדיל בין הרשעים למיניהם וסוגיהם.

בימים אלו עורכים השלטון הכופר את הבחירות להעמדת 
שלטונם בארה"ק, וראשי המפלגות החלו להסית ולהדיח את 
שלומי אמוני ישראל לקחת חבל בבחירות אסורות אלו, אשר 
כבר הוכרע ע"י מרנן ורבנן גדולי ישראל זי"ע כי הוא איסור 

חמור ונורא שהוא ביהרג ואל יעבור.
וידוע בזה דעתו של מרן אביר הרועים קדוש ד' רשכבה"ג 
מסאטמאר זי"ע שחובה על כל אחד ואחד לפעול בכל כוחו 

למנוע יהודים מלקחת חלק בבחירות אסורות אלו.
לפעול  ויחיד  יחיד  כל  על  מוטלת  קדושה  חובה  לזאת 
ולהפעיל בכל כוחו למנוע בכל מה דאפשר מקרוביו, מכריו 

או שכניו, מלקחת ח"ו חלק בבחירות אלו, 
לזאת הננו להודיע על מוקדי החלוקה של חומר ההסברה 

וארגון פעילות

- מוקדי חלוקה מרכזיים -

ירושלים:
מטה המרכזי: ביהמ"ד "אוהל רחל" דסאטמאר

רח' יואל 10 קומה ב'

ביהמ"ד "ויואל משה" דסאטמאר
רח' אבן האזל קומת מקלט

רח' מאה שערים 71 קומה ב'

בית שמש: 
ביהמ"ד קרעטשניף ארה"ב רח' ר' יהודה הנשיא

בני ברק:
ביהמ"ד "ברך משה" דסאטמאר רח' נחמי'

לפרטים נוספים נא לפנות בטל.  050-4152849

ויהא רעוא ששם שמים יתקדש ויתאהב על ידינו

מטה ההסברה
של היהדות החרדית בארץ הקודש

ת.ד. 50474 עיה"ק ירושלים ת"ו




